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Sote-uudistus ja sen tilannekatsaus
Pasi Pohjola, STM



Hallitusohjelma



Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

•

•

•

•

•

•



• kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja

• turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja 
terveyspalvelut kaikille suomalaisille

• parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta 
erityisesti perustasolla

• turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti

• vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin 
haasteisiin

• hillitä kustannusten kasvua

Sote-uudistuksen tavoitteet



Maakunnat (itsehallintoalueet) + 5 yhteistyöaluetta

• järjestämisvastuu maakunnille: sote-palvelut ja pelastustoimi 

• monialaisuus selvitetään parlamentaarisesti 2020 loppuun mennessä

• Uudenmaan sote-erillisselvitys tehtiin 2019

Julkiset palvelut vahvassa roolissa

• Maakunnat järjestävät sote-palvelut pääosin julkisena palveluna

• Yksityinen ja kolmas sektori täydentävät palveluja 

• Kuntien rooli palvelujen tuottajana -erillisselvitys tehtiin 2019

Rahoitusjärjestelmä

• Rahoitus maakunnille pääosin valtiolta, perustuu tarvevakioituihin kriteereihin

• Maakuntavero ja monikanavarahoituksen purkaminen selvitetään parlamentaarisesti vuoden 2020 

loppuun mennessä

Sote-rakenneuudistus



Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma 
Vuokko Lehtimäki, STM



Tulevaisuuden sosiaali ja terveyskeskus



• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukset ovat kokonaisvaltaisia 

palvelukeskuksia, joissa avun saa sujuvasti ja oikea-aikaisesti yksilöllisten 

tarpeiden mukaan.

• Palveluja kehitetään yhtenäisiksi palveluketjuiksi ja kokonaisuuksiksi. 

Kehittäminen perustuu laaja-alaiseen osaamiseen ja sote-ammattilaisten 

yhteistyöhön. Sosiaalihuollon roolia painotetaan.

• Asiakaslähtöisyyttä parannetaan: digi- ja mobiilipalvelut, viikonloppu- ja 

iltavastaanotot, matalan kynnyksen palvelupisteet.

• Asiakaslähtöisyyttä ja työntekijöiden monialaisten taitojen kehittymistä sekä 

hyvinvointia tuetaan näyttöön perustuvilla menetelmillä. 

• Digitalisointi ja erityistason konsultaatiot tukevat perustason työtä.

• Tutkimus- ja kehittämistoiminta tuodaan osaksi perustyötä.

Yhdellä yhteydenotolla oikea apu tai palvelu



• Palvelujen saatavuutta parannetaan

• Lisätään henkilöstömäärää, vahvistetaan moniammatillista työskentelyä, uudistetaan 

toimintatapoja, huomioidaan tuottajakentän monipuolisuus ja lähipalvelut.

• Hoitotakuuta tiukennetaan

• Kiireettömään hoitoon pääsee 7 vuorokaudessa hoidon tarpeen arvioinnista.

• Painopiste perustasolle ja ennaltaehkäisyyn

• Palvelujen painopistettä siirretään erikoissairaanhoidosta ja erityispalveluista 

perustasolle ja ennaltaehkäisyyn.

Tavoitteena vahvemmat perustason palvelut



• Asiakas saa palvelut 

yksilöllisten tarpeiden 

mukaan

• Asiakas saa avun ajoissa

• Asiointi on sujuvaa: 

digipalvelut, ilta- ja 

viikonloppu-vastaanotot, 

matalan kynnyksen palvelut

• Sote-ammattilaisten 

työnjako toimii asiakkaan 

parhaaksi

• Erikoislääkärien 

konsultaatiot tukevat 

yleislääkärin työtä

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus



Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus –ohjelma (STM:n

mom. 33.60.39)

Muut 

kehittämishankkeet 

(STM:n mom. 33.60.39)

Rakenneuudistuksen 

valmistelua tukevat hankkeet 

(VM:n mom. 28.70.05)

Alueille jaettava 

määräraha

70 m€ vuonna 2020, käytettävissä 

vuosina 2020-2022, rahoitus kaikille 

alueille suhteellisesti. 

n. 20-25 m€ vuonna 

2020, käytettävissä 

vuosina 2020-22

Yhteensä n. 120 m€ vuonna 

2020, vuosille 2020-2021, 

rahoitus alueille osin 

suhteellisesti.

Hakuaika 20.1.-31.3.2020 Kevät 2020 20.1.-31.3.2020

Alueelliset toimijat Alueelliset kuntien tai kuntayhtymien 

hankkeet (pääsääntöisesti väh. 80% 

maakunnan väestöpohjasta)

Kunta tai kuntayhtymä, 

myös yksittäiset kunnat ja 

järjestöt

Alueelliset kuntien tai 

kuntayhtymien hankkeet 

(pääsääntöisesti väh. 80% 

maakunnan väestöpohjasta)

Haun (ensisijainen) 

fokus

Peruspalveluiden (tuotannon)

toiminnallinen kehittäminen

Muiden kohdennettujen 

sosiaali- ja 

terveyspalveluiden 

(tuotannon) toiminnallinen 

kehittäminen

Toimenpiteet, jotka tukevat sote-

uudistuksen valmistelua,

erityisesti järjestämisvastuun 

siirtymistä (ml. tietotekniset 

ratkaisut)

Valtion rahoitusosuus 100% 80% 80%

Koordinaatio Tulevaisuuden sote-keskus 

koordinaatioryhmä (STM, THL)

STM:n linjaorganisaatiot Alueelliselle valmistelulle 

asetettava erillisjaosto

Hankehallinta STM ja THL (sisällöllinen) STM STM

Valtionavustusten peruslinjaukset



Sidosryhmäyhteistyö ja sen toteuttaminen 

ohjelmassa
Kirsi Paasovaara, STM



• Hallitusohjelman mukaan maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisina 

palveluina. 

• Yksityinen ja kolmas sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina. 

• Kehittämistyössä otetaan huomioon tuottajakentän monipuolisuus.

• Tulevaisuuden sotekeskus tarvitsee kansalaisyhteiskunnan yhteisöjä ja 

järjestöjä kumppanikseen rakentamaan asukkaiden ja asiakkaiden 

hyvinvointia (esim. perhekeskustoimintamalli). 

Järjestöjen ja yritysten rooli Tulevaisuuden sosiaali-

ja terveyskeskus -ohjelmassa



• Järjestö tai yritys ei voi olla hankehakija. Järjestöt ja yritykset voivat olla yhteistyökumppaneita 

maakuntien hankkeissa.

• Valtionavustusta ei voi käyttää järjestöjen, säätiöiden tai yksityisten yritysten toiminnan 

kehittämiseen, vaikka hankkeeseen osallistuvat kunnat tai kuntayhtymät hankkisivat 

järjestämisvastuullaan olevat palvelut ostopalveluina em. toimijoilta.

• Hanke voi hankkia palveluita sidosryhmiltä (maakunnan kehittämistoimia tukevat ostopalvelut).

• Valtionavustusta ei saa käyttää toimiin, joilla toteutetaan kunnan peruspalvelujen 

valtionosuudesta annetun lain mukaisia valtionosuustehtäviä, mikäli näillä toimilla ei ole 

välitöntä liityntää hankkeen kokeilu- ja kehittämistyöhön tai uusien toimintamallien 

käyttöönottoon.

• Asukkaiden, asiakkaiden, järjestöjen ja yritysten osallistumisen varmistamiseksi 

hankehakemuksesta tulee käydä ilmi suunnitelma näiden osallistamisesta hankkeen suunnitteluun 

ja toteutukseen.

• Kohdennettuja valtionavustuksia koskevassa haussa, joka avautuu keväällä 2020, hakijana voi olla 

kuntien tai kuntayhtymien ohella myös järjestöt.

Järjestöjen ja yritysten rooli maakuntien 

hankekokonaisuuksissa



Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman 

kansalliset työpajat sidosryhmille

Sähköisten asiointi- ja 

omahoitopalvelujen sekä 

etä- ja mobiilipalvelujen 

hyödyntäminen

Palveluiden laadun 

ja vaikuttavuuden 

parantaminen

Palveluiden 

monialaisuuden ja 

yhteentoimivuuden

varmistaminen

Huhtikuu 

14.4.2020

Syyskuu 

15.9.2020

Kesäkuu 

9.6.2020
Elokuu 

18.8.2020

Toukokuu 

13.5.2020

• Toukokuu aamupäivä, 

muut iltapäivä

• Jokaisessa työpajassa 

yhdessä pöydässä on 

rakenneuudistuksen 

näkökulma ko. teemaan

Palveluiden 

saatavuus, oikea-

aikaisuus ja 

jatkuvuus

Toiminnan painotuksen 

siirtäminen raskaista 

palveluista ehkäisevään 

ja ennakoivaan työhön



• Työpajojen tavoitteet

• Yhdistetään voimia uudenlaisten ratkaisujen löytämiseksi tai hyväksi havaittujen 
käytäntöjen toteuttamiseksi, jotta päästään ohjelman ja hankkeiden mukaisiin tavoitteisiin. 

• Lisätään eri tahojen tietoisuutta ja ymmärrystä ohjelman ja hankkeiden merkityksestä ja 
tavoitteista. 

• Sitoutetaan eri tahot ohjelman ja hankkeiden tavoitteiden toteuttamiseen. 

• Luodaan edellytyksiä muutokselle ja uudenlaisten toimintatapojen omaksumiselle.

• Kohderyhmänä erityisesti sote-alan järjestöt, ammattijärjestöt, yritykset, tutkimus-
koulutus ja kehittämisorganisaatiot, sote-alaan kytkeytyvät muut valtion 
viranomaiset ja muut sidosryhmät (ei kuitenkaan kuntien/maakuntien 
hankevalmistelijat, joille on omat verkostonsa).

• Jotta tieto välittyy alueellisiin hankkeisiin, työpajoissa ovat mukana THL:n
aluekoordinaattorit ja alueellisten hankkeiden edustajat (projektipäällikkö, 
1/maakunta) sekä lisäksi asiantuntijoita STM:stä ja THL:stä.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman 

kansalliset työpajat sidosryhmille



Ehdotukset osallistujiksi työpajoihin

• Ehdotukset osallistujiksi eri 

työpajoihin pyydetään 

Webropol-kyselyllä 

29.2.2020 mennessä. 

• Osallistujat kutsutaan 

ehdotusten perusteella. 

• Webropol-linkki
• Soteuudistus.fi

• Tapahtumat

• 14.2.2020

https://link.webropolsurveys.com/S/513F41E24C82ED9C
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Kysymyksiä ja vastauksia



Kiitos! 

Soteuudistus.fi

soteuudistus.fi

#sote #tulevaisuudensote


