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Sosiaali- ja terveysministeriö 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja ohjaa sosiaaliturvan ja sosiaali- ja 

terveydenhuollon palvelujen kehittämistä ja toimintapolitiikkaa. Se määrittelee 

sosiaali- ja terveyspolitiikan suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja keskeiset 

uudistukset ja ohjaa niiden toteuttamista sekä huolehtii yhteyksistä poliittiseen 

päätöksentekoon. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yleiset tavoitteet ja niiden toteuttamiseksi 

tarvittavat toimenpiteet hyväksytään koko hallituskaudeksi laadittavassa sosiaali- 

ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmassa. Näin sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kehittäminen on osa poliittista päätöksentekoa. Ohjelma on 

luonteeltaan yhteistoimintasopimus kuntien ja valtion välillä. Ohjelman 

valmistelusta, toimeenpanosta ja seurannasta vastaa ohjausryhmä, johon kuuluu 

mm. Suomen Kuntaliiton, hallinnonalan tutkimuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen 

edustajia.   

Lääninhallitukset ohjaavat ja valvovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa 

lääninsä alueella, ja kunnat vastaavat palvelujen tuottamisesta. 

 

 

Toiminta-ajatus ja strategiset linjaukset 

 

Ministeriön toiminta-ajatuksena on turvata väestön 

•  terveellinen elinympäristö 

•  hyvä terveys ja toimintakyky 

•  riittävä toimeentulo ja sosiaalinen turvallisuus eri elämäntilanteissa 

 

Päästrategiat 

Sosiaali- ja terveysministeriön toiminta perustuu viiteen päästrategiaan: 

• ehkäisevän politiikan strategia 

•  etuuksien ja peruspalvelujen turvaamisstrategia 

•  sosiaaliturvan rahoitusstrategia 

•  tuottamisstrategia 

• tulevaisuutta jäsentävä strategia 

 
Sosiaaliturvan keskeisinä tavoitteina lähivuosina on ehkäistä sosiaalisia ja 

terveydellisiä ongelmia, tarjota kansalaisille palveluja entistä paremmin ja 

taloudellisemmin, rakentaa sosiaaliturva kansalaisten aktiivisuutta tukevaksi, etsiä 

vaihtoehtoja työttömyydelle sekä saattaa sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus 

kestävälle pohjalle.   

 

(Kuvio STM:stä) 

 

Organisaatio 
 

 

(ks. organisaatiokaavio keskiaukeamalla) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriössä on kuusi osastoa: 

•  hallinto-osasto 

• vakuutusosasto 



• sosiaali- ja terveyspalveluosasto 

• ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osasto 

• talous- ja suunnitteluosasto 

• työsuojeluosasto 

 

Ministeriössä työskentelee noin 400 henkilöä. Ylin virkamies on kansliapäällikkö, 

joka johtaa ministeriön toimintaa yhdessä ministerin tai ministerien kanssa. 

Sosiaali- ja terveysministeriössä on viime vuosina ollut usein kaksi ministeriä. 

Osastot vastaavat omalta osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja 

sosiaaliturvan lainsäädännön ja muiden keskeisten tehtävien valmistelusta sekä 

toimeenpanon ohjauksesta ja yhteensovittamisesta. 

Osastojen lisäksi ministeriössä on kansliapäällikön alaisuudessa 

kansainvälisten asiain toimisto. Hallinto-osaston yhteydessä toimii tasa-

arvovaltuutetun toimisto. Hallinto-osastolle on sijoitettu myös tiedotustoimisto ja 

sosiaali- ja terveydenhuollon valmiusyksikkö. 

Kansainvälisten asiain toimisto vastaa ministeriön hallinnonalaan liittyvien 

kansainvälisten asioiden hoidon kehittämisestä ja yhteensovittamisesta eri 

osastojen kesken. 

Tasa-arvovaltuutettu valvoo tasa-arvon ja tasa-arvolain toteutumista ja antaa 

lausuntoja tasa-arvoon liittyvistä asioista. 

      Tiedotustoimisto huolehtii ministeriön viestinnästä ja tiedottamisesta.  

Valmiusyksikkö ohjeistaa ja kouluttaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa 

valmiussuunnittelussa sekä varautumisessa erityistilanteiden ja poikkeusolojen 

varalle. Se vastaa myös ministeriön sisäisestä turvallisuudesta. 

 

 

Hallinto-osasto 
 

Hallinto-osastolle kuuluu ministeriön yleinen hallinto ja henkilöstöpolitiikka. 

Osasto yhteensovittaa lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen 

tulosohjausta ja yleistä hallintoa. Raha-automaattiyhdistyksen tuotonjakoa ja 

avustusten valvontaa koskevat asiat kuuluvat hallinto-osastolle. Osastolle kuuluvat 

ministeriön henkilöstöhallinto, henkilöstön kehittäminen, tietohallinto ja 

tietopalvelu sekä kiinteistö- ja materiaalihallinto ja muut sisäiset palvelut. 

Ministeriön sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä erityistilanteiden ja poikkeusolojen 

valmiussuunnittelu ja varautuminen hoidetaan hallinto-osastolla. 

 

Hallinto-osaston tehtävät 

 

m Hallinto, johtamisen tuki ja hallintopalvelut 

 

• Ministeriön ja hallinnonalan yleishallinto 

• Henkilöstöhallinto ja henkilöstön kehittäminen 

• Muut ministeriön tukipalvelut: 

 n   Tietopalvelu 

 n   Tietohallinto (ATK) 

 n   Kiinteistö- ja virastopalvelu 

 n   Materiaalihallinto 

•  Viestintä ja sidosryhmätyön tuki (tiedotustoimisto) 

• Erillistehtävät:  

 tasa-arvovaltuutetun toimisto,  

 valmiusyksikkö 



• Osaston vastuulla oleva tulosohjaus 

 

 

Vakuutusosasto 
 

Vakuutusosaston tehtävänä on sosiaalivakuutuksen ja muun 

vakuutuslainsäädännön kehittäminen. 

Ministeriön vakuutusosastolla on sosiaalivakuutustoimisto, 

vakuutusmarkkinatoimisto, työttömyysturvayksikkö, kansainvälisten asioiden ja 

tukitoiminnan yksikkö sekä lääkkeiden hintalautakunta. 

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alaisuuteen kuuluu 1.4.1999 

aloittanut viranomainen, Vakuutusvalvontavirasto. Sen tehtävänä on vakuutus- ja 

eläkelaitosten sekä muiden vakuutussektorin toimijoiden valvonta. 

Työttömyysvakuutustarkastus kuuluu edelleenkin osaston tehtäviin. Osaston 

alaisena toimii erilaisia muutoksenhakulautakuntia. 

Osasto käsittelee myös asiat, jotka koskevat Kansaneläkelaitosta ja muita 

vakuutus- ja eläkelaitoksia. Lisäksi osastolle kuuluvat Eläketurvakeskusta, 

Vakuutuskassojen yhdistystä, Liikennevakuutuskeskusta, 

Potilasvakuutuskeskusta, Työttömyysvakuutusrahastoa ja Tukirahastoa sekä 

Koulutus- ja erorahastoa koskevat asiat.  

 

Vakuutusosaston tehtävät 

 

m Sosiaalilainsäädännön ja muun vakuutuslainsäädännön valmistelu 

 

•  Kansaneläke- ja perhe-eläkevakuutus 

• Lapsen hoitotuki 

• Sairaus- ja äitiysvakuutus 

• Vammaistuki 

• Työeläkevakuutus 

• Liikennevakuutus 

• Tapaturmavakuutus 

• Potilasvakuutus 

• Työttömyysturva 

• Henki- ja henkilövakuutus 

• Rintamasotilaseläke 

• Vahinkovakuutus 

 

 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluosasto 
 
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 

kehittämisestä. 

Osastolle kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja 

valtionosuudesta annetun lain (SVOL) mukaiset ministeriön tehtävät, jotka se 

hoitaa yhteistyössä ministeriön muiden osastojen kanssa. 

Osaston alaisia virastoja ja laitoksia ovat Stakes (Sosiaali- ja terveysalan 

tutkimus- ja kehittämiskeskus), Lääkelaitos ja Terveydenhuollon 

oikeusturvakeskus. 



 

Sosiaali- ja terveyspalveluosaston tehtävät 

 

m Sosiaali- ja terveyspalvelujen lainsäädäntö, 

 suunnittelu ja valtionosuusasiat 

 

•  Toimeentuloturva 

• Sosiaalityö 

• Lasten ja perheiden palvelut: 

 n   lasten päivähoito ja kotihoidon tuki 

 n   lastensuojelu 

•  Vanhusten palvelut 

• Vammaisten palvelut 

•  Päihdepalvelut 

 

• Kansanterveystyö 

• Erikoissairaanhoito 

• Lääkinnällinen kuntoutus 

• Mielenterveystyö 

• Terveydenhuollon ammatinharjoittaminen 

• Potilaan oikeudet 

• Yksityinen terveydenhuolto 

• Terveydenhuollon valmiuskysymykset 

• Lääkehuolto 

      •  Muut sosiaali- ja terveyspalvelut 

•  Alan kansainväliset kysymykset 

 
 

 

 

Ehkäisevän sosiaali- ja terveys- 

politiikan osasto 
 

 

Ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osaston tehtävänä on terveyden ja 

sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen, sosiaalisten ongelmien ja sairauksien 

ehkäiseminen sekä terveellisen ympäristön varmistaminen. 

 Osasto ohjaa ja kehittää ehkäisevää työtä ja valmistelee sitä koskevaa 

lainsäädäntöä. Osasto vaikuttaa siihen, että sosiaalisten ja terveydellisten 

ongelmien ehkäisemiseksi tarpeelliset näkökohdat otetaan huomioon muussa 

yhteiskuntapolitiikassa. 

 Osasto huolehtii myös terveydensuojeluun,  kemikaalivalvontaan, 

työterveyshuoltoon ja terveydenhuollon tuoteturvallisuuteen (tupakka ja alkoholi) 

liittyvistä hallinnollisista tehtävistä. 

 Osasto käsittelee ja valmistelee Kansanterveyslaitosta, Sosiaali- ja 

terveydenhuollon tuotevalvontakeskusta ja Alkoholiyhtiötä koskevat asiat. 

Ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osaston tehtävät 

 

m Terveyden ja sosiaalisen turvallisuuden  

 edistäminen 

 

•  Terveydensuojelu 



 n   Talousvesi- ja uimavesiasiat 

 n   Sisäilman laatu 

 n   Elintarvikehygienia 

 n   Ympäristölupa-asiat 

 n   Kemikaalivalvonta 

 n   Meluntorjunta 

 n  Säteilysuojaus ja säteilyn ehkäisy 

• Geenitekniikka 

• Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä  

 toiminta 

     • Terveyden edistäminen 
                   n   Kansantautien ehkäisy 

  n Tapaturmien torjunta 

  n  Tartuntatautien torjunta 

 n Tupakkakysymykset 

 n Alkoholi- ja huumausainekysymykset 

 

• Ehkäisevä sosiaalipolitiikka 

 n  lasten ja nuorten myönteisen kasvun ja  

   kehityksen tukeminen 

 n  syrjäytymisen ehkäisy 

 n  työttömien oma-aloitteisuuden ja  

   osallistumisen tukeminen 

 n  asumisen perusturvan edistäminen 

 

 

 

 

 

Talous- ja suunnitteluosasto 
 

 

Talous- ja suunnitteluosasto vastaa sosiaaliturvan strategisten linjausten 

valmistelusta, sosiaali- ja terveyspolitiikan määräaikaissuunnitelmien laadinnasta, 

tilihallinnosta ja raportoinnista sekä talous- ja tilihallinnon ohjeistuksesta. Osaston 

vastuulle kuuluu myös hallinnonalan toimenpiteiden seuranta, tulosohjaus, 

arviointi ja sisäinen tarkastus. 

Osasto arvioi sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteita, muutostarpeita ja 

toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia ja tuottaa vaihtoehtoisia arvioita 

päätöksenteon pohjaksi. 

Osasto seuraa ja ennakoi sosiaaliturvan taloudellisia vaikutuksia ja yhteyksiä 

muuhun yhteiskuntapolitiikkaan. 

 

Talous- ja suunnitteluosaston tehtävät 

 

m Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategisten linjausten valmistelu ja 

tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi 

m Sosiaali- ja terveyspolitiikan ja muun yhteiskuntapolitiikan yhteyksien 

selvittäminen 

m Hallinnonalan tulosohjauksen koordinointi sekä suunnittelu- ja seuranta-

asiakirjojen valmistelu ja laadinta 

 

•  Strateginen suunnittelu 

•  Vaihtoehtoisia linjauksia päätöksentekoa varten 



•  Hallinnonalan talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelu ja toteutus 

•  Tiliviraston ministeriölle kuuluvat tehtävät,  

 mm. maksatus ja kirjanpitotehtävät ja palkanlaskenta 

•  Toimeentuloa sekä sosiaalisia ja terveydellisiä oloja koskevat selvitykset 

•  Sosiaali- ja terveyspolitiikan tieto- ja tilastojärjestelmät 

•  Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja tilastojen yhteensovittaminen 

 

 

Työsuojeluosasto 
 

 

Työsuojeluosasto vaikuttaa työorganisaatioiden  toimintaan ja työympäristön 

laatuun työntekijöiden turvallisuutta, terveyttä, työviihtyvyyttä ja toiminnan 

tuloksia parantavasti. Toimenpiteet toteutetaan läheisessä yhteistyössä 

työmarkkinajärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Työkyvyn ylläpitäminen 

ja työpaikkojen oma valmius huolehtia työsuojelusta ovat keskeinen osa 

työsuojelun strategiaa. 

Työsuojeluosasto käsittelee asioita, jotka koskevat työn turvallisuutta ja 

terveellisyyttä, työsuojeluvalvontaa, työssä käytettävien tuotteiden 

markkinavalvontaa, työsuojelun yhteistoimintaa sekä työterveyshuollon 

järjestämisen valvontaa. Osasto huolehtii myös alan kansainvälisestä yhteistyöstä 

sekä työsuojelututkimuksen koordinoinnista sekä lainsäädännön valmistelusta ja 

seurannasta. Osasto käsittelee myös Työsuojelurahastoa koskevat asiat. 

Osasto ohjaa ja valvoo työsuojelupiirejä, joiden päätehtävä on valvoa 

työsuojelulainsäädännön noudattamista. Työsuojelupiirit myös tiedottavat 

työsuojeluasioista sekä neuvovat työpaikkoja. 

 

Työsuojeluosaston tehtävät 

 

m  Työturvallisuutta koskevan lainsäädännön valmistelu ja seuranta 

m  Työympäristön ja työorganisaatioiden turvallisuuden hallinnan 

kehittäminen 

m  Työturvallisuus-, työterveys- sekä työsuhdelainsäädännön valvonta 

 

• Työsuojelulainsäädännön valmistelu ja soveltamisen ohjaus 

• Kansallisen työsuojelupolitiikan ja työsuojelustrategian ylläpitäminen 

• Työympäristön ja työorganisaatioiden toiminnan kehittäminen 

• Työsuojelupiirien tulosohjaus ja toimintaresurssien suuntaaminen 

• Työsuojelupiirien toimintaedellytysten parantaminen ja 

toimintamenetelmien kehittäminen 

• Työssä käytettävien koneiden, laitteiden ja henkilönsuojainten 

markkinavalvonta 

• Työsuojelututkimuksen koordinointi sekä tiedon levittäminen ja sen 

hyödynnettävyyden parantaminen 

 

Työsuojelupiirit 

Maa on jaettu yhteentoista työsuojelupiiriin. Niiden tehtävänä on alueellisina 

viranomaisina valvoa työoloja ja työsuhdetta koskevan lainsäädännön  

noudattamista sekä edistää työsuojelua. Valvonnassa ja tiedottamisessa käytetään 

monipuolisia menetelmiä. Työsuojelupiirit tekevät työsuojelutarkastuksia ja 

ohjaavat ja opastavat työoloja, työsuhdetta ja tasa-arvoa koskevien sääntöjen 

soveltamisessa. 



Työsuojelupiirien henkilöstömäärä on noin 460 henkilöä, joista noin 360 

valvoo kentällä työpaikkoja. Vuosittain tehdään yli 30 000 työsuojelutarkastusta. 

Valvontakohteina olevia työpaikkoja on Suomessa noin 240 000. 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinnonalan virastot ja laitokset 
 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimii virastoja ja laitoksia, jotka 

huolehtivat yhteistyössä ministeriön kanssa erilaisista sosiaali- ja 

terveydenhuoltoon liittyvistä tutkimus-, kehittämis- ja valvontatehtävistä. Nämä 

virastot ja laitokset ovat: 

•  Stakes (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus) 

• Kansanterveyslaitos (KTL) 

• Lääkelaitos (LL) 

• Säteilyturvakeskus (STUK) 

• Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) 

     • Vakuutusvalvontavirasto (VVV)      

 

 

Stakes (Sosiaali- ja terveysalan  

tutkimus- ja kehittämiskeskus)  
 

 

Stakes seuraa ja arvioi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ja kehitystä. Se 

tuottaa ja hankkii alan kotimaista ja kansainvälistä tietoa ja osaamista sekä välittää 

sitä sosiaali- ja terveydenhuollon kentälle, työpaikoille ja alan päättäjille. 

Keskus ylläpitää erilaisia tilastoja, tiedostoja ja rekistereitä. Se edistää ja 

toteuttaa alan koulutusta sekä tekee sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi 

tarpeellisia aloitteita ja esityksiä. Stakes on tulosjohdettu keskus, jonka 

päällikkönä toimii pääjohtaja.  

Keskuksen tavoitteet keskittyvät ennaltaehkäisyyn, palveluihin sekä 

tietovarantoihin ja tietopalveluihin. Toiminnallisesti keskus jakautuu kahdeksaan 

itsenäisesti johdettuun tulosyksikköön: 

 

•  Itsenäisen suoriutumisen edistäminen 

• Palvelut ja laatu 

• Tilastot ja rekisterit 

• Sosiaalitutkimus 

• Terveydenhuoltotutkimus 

• Väestö, ympäristö ja elinolot 

• Tukipalvelut 

• Tiedonvälitys 

 



Lisäksi Stakesissa toimivat Ulkomaanavun kehittämisyksikkö (HEDEC),  

terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö (FinOHTA) ja Sosiaali- ja 

terveysalan tietoteknologian osaamiskeskus (OSKE). 

 

 

Lääkelaitos (LL) 
 

 
Lääkelaitoksen tehtävänä on valvoa lääkehuoltoa ja ylläpitää ja edistää 

lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden 

turvallisuutta.  

Lääkelaitoksen toiminta on osa kuluttajansuojaa, jota toteutetaan 

terveyspolitiikassa ottamalla huomioon alan tutkimuksen ja elinkeinoelämän 

kehitys. Lääkelaitoksen toiminta perustuu lainsäädännössä määriteltyihin 

tehtäviin. Kansainvälinen yhteistyö on keskeinen osa laitoksen toimintaa, 

erityisesti EU:n toimielimissä ja jäsenvaltioiden kesken. 

Lääkelaitoksessa on farmakologinen, farmaseuttinen ja yleinen osasto. Lisäksi 

laitoksessa toimivat myyntilupasihteeristö, lääkeinformaatioyksikkö ja 

terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet -yksikkö. 

 

Lääkelaitoksen tehtävät: 

 

•  Lääkkeiden ennakko- ja jälkivalvonta 

• Lääkkeiden valmistuksen, maahantuonnin, jakelun ja myynnin valvonta ja 

ohjaus 

•  Lääkeinformaatio ja lääkkeiden kulutuksen seuranta 

• Farmakopeatyö ja terveydenhuollon laitteisiin ja tarvikkeisiin liittyvä 

standardointi 

• Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden markkinavalvonta sekä 

vaaratilanteiden hallintaan kuuluvat selvitykset, tutkimukset ja 

tiedottaminen.  

 

 

 

Kansanterveyslaitos (KTL) 
 
Kansanterveyslaitoksen toiminnan painopiste on tutkimustyössä, jonka tavoitteena 

on yleisten kansantautien syiden selvittäminen ja tautien ehkäisy. Laitos vastaa 

myös maan rokotehuollosta. Kansanterveyslaitos tutkii elintapoja, esimerkiksi 

ravitsemusta, tupakointia ja päihteiden käyttöä, elinympäristöä, esimerkiksi 

homeita, pienhiukkasia, mikrobeita ja ympäristömyrkkyjä, perintötekijöiden 

vaikutusta terveyteen sekä kaikkien edellä mainittujen tekijöiden 

yhteisvaikutuksia. Tiedotuksen ja ohjauksen avulla tutkimusten tulokset 

hyödynnetään terveydenhuollossa ja terveydenedistämisessä. 

Laitos jakaantuu kolmeen osastoryhmään, joiden toiminnan painopisteet ovat: 

 

Infektiotautien osastoryhmä 

 

•  tartuntatautien esiintymisen seuranta 

• rokotusohjelma ja sen kehittäminen 

• infektioiden pitkäaikaisvaikutukset 

• laadun kehittäminen, referenssilaboratoriot 



 

Terveyden ja kansantautien osastoryhmä 

 

• terveyskertomuksen valmistelu 

• terveysriskien ja terveyskäyttäytymisen  

 seuranta 

• sydän- ja verisuonitaudit 

• syöpä 

• diabetes 

• tuki- ja liikuntaelintaudit 

• mielenterveys 

• ravitsemus 

• alkoholi, huumeet, liikenne 

• perintötekijät ja terveys 

 

Ympäristöterveyden osastoryhmä 

 

• yhdyskuntailman saasteet 

• sisäilman saasteet 

• juomavesi 

• dioksiinit 

• valmiusjärjestelmä 

 

 

 

Säteilyturvakeskus (STUK) 
 

 
Säteilyturvakeskus on säteily- ja ydinturvallisuusalan viranomainen ja 

asiantuntija. Sen toiminta-ajatuksena on säteilyn vahingollisten vaikutusten 

estäminen ja rajoittaminen. Keskus valvoo ydinenergian tuotantoa sekä kaikkia 

toimintoja, joissa käytetään säteilyä tai radioaktiivisia aineita. 

 

Säteilyturvakeskuksessa on viisi osastoa: 

 

• Ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvonta 

• Ydinvoimalaitosten valvonta 

• Säteilytoiminnan valvonta 

• Tutkimus ja ympäristövalvonta 

• Hallinto ja sisäiset palvelut 

 

Osastojen lisäksi keskuksessa on kolme erillistä yksikköä: valmiustoiminta, 

tiedotustoiminta ja lähialueyhteistyö. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terveydenhuollon  

oikeusturvakeskus (TEO) 
 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävät liittyvät 

terveydenhuoltohenkilöstön asemaa säätelevään lainsäädäntöön ja yksittäisten 

kansalaisten oikeusturvaa koskeviin kysymyksiin. 

Terveydenhuollon henkilöstön osalta oikeusturvakeskuksen tehtäviä ovat 

ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen ja rekisteröinti, 

terveydenhuoltohenkilöstön ammatillinen valvonta, kurinpitoasiat sekä 

ammatinharjoittamisoikeuksien rajoittaminen ja poistaminen. 

Oikeusturvakeskuksella on terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

keskusrekisteri, jonka teknisestä ylläpidosta huolehtii sosiaali- ja terveysalan 

kehittämiskeskus Stakes. 

Yksittäistä kansalaista koskevista lupa-asioista oikeusturvakeskukselle 

kuuluvat mm. raskauden keskeyttämiseen ja steriloimiseen liittyvät asiat sekä 

kudossiirtolain edellyttämät luvat. 

Oikeusturvakeskukselle kuuluu yksittäistä kansalaista koskevia 

oikeuspsykiatrisia tehtäviä, kuten tuomioistuimien pyytämien 

mielentilatutkimusten järjestäminen, mielentilalausuntojen antaminen sekä 

kriminaalipotilaiden päästäminen sairaalasta. 

Oikeusturvakeskuksen tehtäviin kuuluvat myös kuolemansyyn selvittämiseen 

liittyvät kysymykset sekä vammojen syy-seuraussuhdetta, haitta-astetta ja 

työkykyä koskevat lausunnot. 

 

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon  

tuotevalvontakeskus (STTV) 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus huolehtii mm. alkoholijuomien 

maahantuontiin, valmistukseen,  myyntiin ja anniskeluun liittyvästä 

lupatoiminnasta ja valvonnasta. Myös  alkoholimonopolin toimintaan liittyvät 

kysymykset kuuluvat tuotevalvontakeskukselle. Keskus käsittelee myös alkoholin 

ja tupakan mainontaan liittyviä kysymyksiä. Lisäksi keskus hoitaa kemikaalilain ja 

torjunta-ainelain edellyttämiä lausunto-, arviointi- luokitus- ja valvontatehtäviä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksessa on neljä osastoa: 

yleinen osasto, alkoholihallinto-osasto, alkoholin tuotevalvontaosasto ja 

kemikaaliosasto. 

 

 

 

Vakuutusvalvontavirasto (VVV) 
 

Vakuutusvalvontaviraston tehtävänä on vakuutus- ja eläkelaitosten sekä muiden vakuutusalalla toimivien valvonta ja 

tarkastus. 

     Vakuutusvalvontavirastolle ovat siirtyneet 1.4.1999 alkaen sosiaali- ja terveysministeriöstä operatiiviset 

valvontatehtävät, yksittäistä valvottavaa koskevien asioiden ratkaiseminen, valvottavien hakemuksesta tehtävät päätökset 

ja poikkeusluvat. Lisäksi vakuutusvalvontavirasto ylläpitää vakuutustoimintaan liittyviä rekistereitä ja kokoaa 

vakuutustilastoa. 

 

 



 

Neuvottelukunnat ja lautakunnat 

 

Hallinto-osaston toimialalla  

 

•  Lääkintähuollon neuvottelukunta 

•  Tasa-arvoasiain neuvottelukunta 

     • Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta 

• Tasa-arvolautakunta 

 

Vakuutusosaston toimialalla 

 

• Eläketurvakeskuksen yhteydessä toimiva   

 eläkelautakunta 

• Etelä-Suomen sosiaalivakuutuslautakunta 

• Itä-Suomen sosiaalivakuutuslautakunta 

• Kansaneläkelaitoksen työttömyysturva-asiain neuvottelukunta 

• Liikennevahinkolautakunta 

• Lounais-Suomen sosiaalivakuutuslautakunta 

• Länsi-Suomen sosiaalivakuutuslautakunta 

• Pohjois-Suomen sosiaalivakuutuslautakunta 

• Sairausvakuutusasiain neuvottelukunta 

     •  Tapaturma-asiain korvauslautakunta 

• Tapaturmalautakunta 

• Tarkastuslautakunta 

• Työttömyysturva-asiain neuvottelukunta 

• Työttömyysturvalautakunta 

•  Vakuutuskassalautakunta    

• Vakuutusmatemaatikon tutkintolautakunta 

• Valtion sotavakuutuslautakunta 

•  Ympäristövakuutuslautakunta 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluosaston toimialalla 

 

• Kuntoutusasiain neuvottelukunta 

• Lääkelautakunta 

• Perusturvalautakunta 

• Potilasvahinkolautakunta 

• Romaniasiain neuvottelukunta 

• Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunta 

• Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunta 

•  Lääkeinformaationeuvottelukunta 

•  Lääkelaitoksen eläinlääkelautakunta 

•  Lääkelaitoksen lääkelautakunta 

•  Lääkelaitoksen valvontalautakunta 

•  Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen  
 n  kastroimisasioiden lautakunta 

 n  oikeuspsykiatristen asioiden lautakunta 

 n  raskauden keskeyttämis- ja steriloimisasioiden lautakunta 



 n terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunta     

     

Ehkäisevän sosiaali- ja terveyspolitiikan osaston toimialalla 

 

• Biotekniikan neuvottelukunta 

• Geenitekniikan lautakunta 

• Kemikaalineuvottelukunta 

• Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien torjuntatyön neuvottelukunta 

• Päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunta 

• Säteilyturvaneuvottelukunta 

• Tartuntatautien neuvottelukunta 

• Työterveyshuollon neuvottelukunta 

     •  Kansanterveyden neuvottelukunta 

       •  Kemiallisten aineiden terveysvaaran arviointineuvosto  
 

Talous- ja suunnitteluosaston toimialalla 

 

• Sosiaaliturvan tutkimus- ja kehittämistoiminnan neuvottelukunta 

• Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE) 

 

Työsuojeluosaston toimialalla 

 

       • Metsäalan palkkatilastolautakunta 

     • Työsuojeluneuvottelukunta 

     • Työturvallisuusmääräyksiä valmisteleva neuvottelukunta 

 
  

Osoitteita ja  

puhelinnumeroita 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) 

PL 267, 00171 Helsinki 

Käyntiosoite: Snellmaninkatu 4-6, 00170 Helsinki 

Kesäkuusta 1999 alkaen Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki 

Puhelinvaihde: (09) 1601 

Telefaksi: (09) 160 4716 (kirjaamo),  

(09) 160 4328 (tiedotus) 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@stm.vn.fi 

Internet-sivut: www.vn.fi/stm 

 

STM työsuojeluosasto 

PL 536, 33101 Tampere 

Käyntiosoite: Uimalankatu 1, 33100 Tampere  

Puhelinvaihde: (03) 260 8111 

Telefaksi: (03) 260 8511 

 

Kansanterveyslaitos (KTL) 

Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki 

Puhelinvaihde: (09) 47 441 

Telefaksi: (09) 47 44 8408 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ktl.fi 

Internet-sivut: www.ktl.fi 

 



Lääkelaitos (LL) 

PL 55, 00301 Helsinki 

Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, 00300 Helsinki  

Puhelinvaihde: (09) 47 3341 

Telefaksi: (09) 47 3341 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@nam.fi 

Internet-sivut: www.nam.fi 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) 

PL 210, 00531 Helsinki 

Käyntiosoite: Säästöpankinranta 2 A, 00530 Helsinki  

Puhelinvaihde: (09) 3967 270 

Telefaksi: (09) 3967 2797 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@sttv.fi 

Internet-sivut: www.sttv.fi 

 

Stakes (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus)  

PL 220, 00531 Helsinki 

Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 18 A, 00530 Helsinki  

Puhelinvaihde: (09) 396 71 

Telefaksi: (09) 761 307 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@stakes.fi  

Internet-sivut: www.stakes.fi 

 

Säteilyturvakeskus (STUK) 

PL 14, 00881 Helsinki 

Käyntiosoite: Laippatie 4, 00880 Helsinki  

Puhelinvaihde: (09) 759 881 

Telefaksi: (09) 7598 8500 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@stuk.fi 

Internet-sivut: www.stuk.fi 

 

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) 

PL 265, 00531 Helsinki 

Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 18 C, 00530 Helsinki  

Puhelinvaihde: (09) 3967 280 

Telefaksi: (09) 3967 2842 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@stakes.fi 

 

Vakuutusvalvontavirasto (VVV) 

PL 449, 00101 Helsinki 

Käyntiosoite: Mikonkatu 8, 4. krs., 00100 Helsinki 

Puhelinvaihde: (09) 415 5950 

Telefaksi: (09) 415 59515 

 


