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Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
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•



Maakunnat (itsehallintoalueet) + 5 yhteistyöaluetta

• maakuntien järjestämisvastuu: 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 vuoden 2020 

loppuun mennessä

Sote-rakenneuudistus



• Sote-uudistuksen lainsäädäntö valmistellaan eri ministeriöiden 
yhteistyönä.

• Sote-uudistus koskee suoraan n. 40:ä lakia, joista 
merkittävimpiä ovat:

• sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen

• pelastustoimen järjestäminen

• maakuntajako

• maakuntien hallinnon ja talouden järjestäminen

• maakuntien rahoitus

• kuntien valtionosuusjärjestelmän muuttaminen

• Lisäksi uudistukseen liittyy n. 100 muuta lakia, joihin tarvitaan 
muutoksia.

Sote-uudistuksen lainsäädäntö



Sote-uudistuksen valmisteluorganisaatio

Hallitus

Sote-ministerityöryhmä

Sote-uudistuksen johtoryhmä 
pj. STM

Sote-uudistuksen 
seurantaryhmä 

pj. STM

Rahoitusjaosto
pj. VM

Alueellisen valmistelun jaosto
pj. STM

Järjestämisjaosto
pj. STM

Henkilöstöjaosto
pj. VM

Tulevaisuuden 
sosiaali- ja 

terveyskeskus 
-ohjelma
STM, THL



Tilannekuva

Kunnat palvelujen 
tuottajina 
-erillisselvitys 12/19

STM:n keskustelut alueiden kanssa 
1-2/2020
Ministerin aluekierrokset 11/19-4/20

Ympäristö-
terveydenhuollon 
selvitys 2/20

Uudistukseen 
liittyvä 
lainvalmistelu  
8/19-

Uudistuksen 
valmistelu  
käyntiin 8/19 

2019 2020

Valtionavustusasetukset 
1/20 ja haut 3/20

Uudenmaan 
erillisselvitys 12/19

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan laki ja siihen liittyvät muut lait:

Kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestäminen, Integraatio sote-uudistuksessa, Valvonta sosiaali- ja 

terveydenhuollossa, Maakunnan riittävä oma tuotanto, Kielelliset oikeudet, Pelastustoiminnan 

järjestäminen, Uudenmaan erillissääntely, Voimaanpano, ICT,...

Alueellisen 
valmistelun jaosto 
3/20

Uudistusta koskevan rahoituslainsäädännön ja verotuslainsäädännön muutokset sekä 
ehdotukset kuntien valtionosuusjärjestelmän muuttamisesta



• Alueellisen valmistelun jaosto

• Osana uudistuksen valmisteluorganisaatiota

• Alueelliset valmistelijaverkostot

• Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja mm. yhteistyössä Kuntaliiton kanssa

• Alueellisen valmistelun tiekartta ja alueellinen tilannekuva 

• Rakennetaan tiekartta ja alueellisen valmistelun tilannekuva yhdessä THL:n, 

Kuntaliiton ja alueiden kanssa

• Ensimmäinen versio valmis maaliskuussa 2020

• Avoimet verkkotilaisuudet/skype-kokoukset alueellisille toimijoille

• 2 krt./kk

• Yhdessä THL:n kanssa (tulevaisuuden sote-keskus)

• Ministeri Kiurun maakuntakierrokset

• Syksy 2019-huhtikuu 2020

• STM:n keskustelut

• Toteutettiin tammi-helmikuussa 2020 (mukana myös THL ja VM)

Alueellisen valmistelun tuen muotoja



soteuudistus.fi

soteuudistus.fi/valtionavustushaut

#sote #tulevaisuudensote

https://soteuudistus.fi/valtionavustushaut

