


• 9:30 Tervetuloa / pj Esko Lehtimäki, Etelä-Pohjanmaan SOTE 
poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja

• 9:35 Sote- ja pelastustoimen järjestämisen uudistus / ministeri 
Kiuru

• 10:15 Keskustelu ja kysymykset, ministeri ja ministeriöiden 
virkamiehet 

• 10:40 Ministeri median kanssa 20 minuuttia, virkamiehet vastaavat 
kysymyksiin salissa

• 11:00 Ministeri poistuu mediatilaisuudesta, virkamiehet jatkavat 
keskustelua

• 11:25 Tilaisuuden päätöspuheenvuoro / pj Esko Lehtimäki

• 11:30 Tilaisuus päättyy

Käytäthän somessa tunnisteita #sotemaakuntakierros #sote

Ohjelma 



Toteutetaan integraatio sote-uudistuksessa
Perus- ja erikoissairaanhoito sovitetaan paremmin yhteen, vahvistetaan perustason palveluja   



• väkiluku 188 504

• 11 kuntaa: 

Seinäjoki, Kurikka, Ilmajoki, 

Lapua, Kauhajoki Kauhava, 

Alajärvi, Alavus, Ähtäri, 

Kurikka, Teuva

Etelä-Pohjanmaa

Seinäjoki



Visio, sote ja pela

Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on, että ihmisten ja 
yhteisöjen sekä koko yhteiskunnan turvallisuus paranee.







Sote-maakunta-

rakennelaki 

ja sote-maakuntalaki

– Aluejako ja hallinto 



22 pelastuslaitosta



21+1



• Maakuntajaosta (18) ja sote-maakunnista (21) säädetään 

voimaantulovaiheessa voimaanpanolaissa 

• Jatkossa muutokset (kunnan siirtyminen toiseen tai sote-maakuntien 

yhdistäminen) toteutettaisiin sote-maakuntarakennelain perusteella

• Sote-maakuntarakenne määrittää myös maakunnan liittojen, valtion 

aluehallinnon aluejakojen pohjan sekä  vaalipiirit (pl. Uusimaa)

• Itä-Savon kuntien (Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava) osalta kaksi 

vaihtoehtoa: Pohjois- ja Etelä-Savo

• linjataan lausuntokierroksen jälkeen

• Sote-maakuntarakennelaki vastaisi sisällöltään pitkälti kuntarakennelakia

• Sisältää myös pakkoliitosmahdollisuuden arviointimenettelyn perusteella

Sote-maakuntajako 



• Sisältää sote-maakuntien toiminnan, hallinnon ja talouden hoidon ja sen 
tarkastuksen osalta keskeiset säännökset (kuntalaki)

• Säännökset ovat yleisiä ja pitkälti mahdollistavia

• Keskeisimmät muutokset kuntalakiin ja viime vaalikauden ehdotukseen nähden: 

• Sote-maakunnalla on rajattu yleinen toimivalta (alueperiaate ja liittyy lakisääteisiin tehtäviin)

• Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjän ja tuottajan lakisääteistä erottelua ei ole.

• Sote-maakuntayhtymä on mahdollinen eräissä tukipalveluissa

• Pitkäaikaisen lainan kielto pl. toimitila- ja muiden investointien rahoitus VN päätökseen 
perustuen

• Investointien rahoitusta koskeva lainakehysmenettely ja investointisuunnitelman 
vahvistamismenettely

• Palvelukeskuksista luovuttu, lukuun ottamatta tilahallinnon osaamiskeskusta

• Kansalliskielilautakunta ja saamen kielen lautakunta virallisiksi toimielimiksi

• VTV:n tarkastusoikeus

Sote-maakuntalaki



Sote-järjestämislaki  

ja Uudenmaan 

sote-järjestämislaki

– keskeiset ehdotukset





• Sote-palveluja voidaan hankkia yksityiseltä palveluntuottajalta, jos se on tarpeen riittävien ja yhdenvertaisten 

palvelujen järjestämiseksi sekä tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi 

• Hankittavien palvelujen olisi oltava sisällöltään, laajuudeltaan ja määrälliseltä osuudeltaan sellaisia, että sote-

maakunta pystyy huolehtimaan kaikissa tilanteissa järjestämisvastuunsa asianmukaisesta toteuttamisesta 

• Ostopalveluina ei saisi hankkia: 

• Järjestämisvastuun toteuttamiseen liittyviä tai  julkisen vallan käyttöön liittyviä tehtäviä 

• Sosiaalipäivystystä ja terveydenhuollon ympärivuorokautista yhteispäivystystä

• Ensihoidon osalta osittain rajoitettu: ThL 40 §:n 1 mom 1 ja 3 kohdan tehtävät voidaan hankkia ostopalveluna 

(myös ensihoidon vastuulääkärin ja kenttäjohtajan olisi oltava virkasuhteessa)

• Hankittaessa perusterveydenhuollon palveluja yksityinen palveluntuottaja voisi tehdä hoidon tarpeen 

arvioinnin osana asiakkaalle annettavaa hoitoa 

• Sote-maakunta voisi käyttää vastaavin edellytyksin omaan toimintayksikköönsä (myös ympärivuorokautiseen 

päivystykseen täydentävästi) vuokratyövoimaa

• Vuokratyöntekijä on sote-maakunnan suorassa työnjohdollisessa alaisuudessa

• Säädetään yksityisen palveluntuottajan alihankinnan (subdelegoinnin) edellytyksistä

Palvelujen hankkiminen yksityiseltä 

palveluntuottajalta  



• Ulkoistamissopimuksien mitättömyys lain nojalla, jos sopimus ei turvaa sote-maakunnan 

järjestämisvastuun toteutumista lailla säädetyllä tai tuottamisesta on sovittu lainvastaisella 

tavalla eikä sopimusta ole mahdollista muuttaa lainmukaiseksi ilman uutta tarjouskilpailua

• Säädettäisiin 2 vuoden siirtymäajasta

• Säädettäisiin, että sote-maakunnalla ei ole velvollisuutta maksaa sopimukseen liittyviä 

sopimussakkoja

• Säädetään tuottajan oikeudesta saada korvausta investoinneista, jotka tulevat 

hyödyttömäksi ja johon tilanteeseen ostopalvelutuottaja ei ole voinut varautua

• Mitättömyysriski erityisesti laajoissa kokonaisulkoistuksissa, ei koske suurinta osaa 

ostopalvelusopimuksia

Hankintasopimuksien mitättömyys











• Kielellisissä oikeuksissa säilyvät nykyiset peruslähtökohdat: 

• yksikielisissä sote-maakunnissa palvelut järjestetään sote-maakunnan kielellä, 

kaksikielisessä sote-maakunnassa molemmilla kansalliskielillä

• oikeus käyttää saamen kieltä sote-palveluissa saamelaisten kotiseutualueella ja 

tietyissä sote-palveluissa Lapin sote-maakunnassa

• Ruotsinkielisten erityisosaamista edellyttävien palvelujen 

(esim. Kårkullan nykyisten palvelujen) osalta turvataan osaaminen säätämällä 

kaksikielisten sote-maakuntien yhteistyövelvoitteesta

• Kansalliskielilautakunta sote-maakunnan viralliseksi toimielimeksi ja sillä lailla säädettyjä 

tehtäviä

Kansalliskielet - kielelliset oikeudet ja 

palvelujen kieli



Sote-uudistuksen 

toimeenpano- ja 

voimaanpanolaki



• Järjestämisvastuun siirtämisen ajankohta 1.1.2023

• Ensimmäinen maakuntajako 

• Väliaikainen valmistelutoimielin ja HUS-valmisteluryhmä sekä niiden toimivalta ja toiminnan 

rahoitus

• Ensimmäiset maakuntavaalit

• Alkuvuodesta 2022

• Henkilöstön asema

• Liikkeenluovutussäännöksien soveltaminen

• Omaisuusjärjestelyt kunnilta sote-maakunnille 

• Uudistuksen veroseuraamukset

• HUS-maakuntayhtymän perustaminen ja Helsingin aseman aloittava tase

• Lakien voimaantulo ja kumottavat säännökset

Uudistuksen toimeen- ja voimaanpanolaki



• Kunnallisen 

palvelussuhdelainsäädännön 

soveltamisalaa laajennetaan 

koskemaan sote-maakuntien ja 

sote-maakuntayhtymien henkilöstöä, 

• työnantajan muutos ei vaikuta 

siirtymishetkellä palvelussuhteen 

ehtoihin

• Perustetaan uusi itsenäinen kuntien 

ja sote-maakuntien 

työnantajaorganisaatio

Henkilöstön asema uudistuksessa

Kuntien ja 

kuntayhtymien 

palveluksessa oleva 
- sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

henkilöstö

- Pelastustoimen 

henkilöstö

- Tukipalvelu-henkilöstö 

(jos ½ työstä kohdistuu 

siirtyviin tehtäviin)

- Koulukuraattorit ja -

psykologit

Liikkeen-

luovutus

Sote-maakunnat ja 

sote-kuntayhtymät

Helsinki ja HUS
Uudenmaan erillisratkaisun yhteydessä sote-maakuntayhtymäksi 

muuttuvan HUS-kuntayhtymän ja sote-maakunnan tehtäviä 

hoitavan Helsingin kaupungin henkilöstön työnantaja ei muutu



• Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymät siirtyvät sote-maakunnille 

varoineen ja velkoineen (ei siirtoa toimitilayhtiölle, kuten viime vaalikaudella)

• Kuntien ja muiden kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä 

oleva irtain omaisuus, sopimukset ja siirtyvän henkilöstön lomapalkkavelka siirtyvät sote-

maakunnille ilman korvausta

• Siirroilla oikaistaan peruspääomaa, jolloin ne eivät ole tulosvaikutteisia.

• Sote-maakunta vuokraa kunnilta niiden omistukseen jäävät sosiaali- ja terveydenhuollon 

sekä pelastustoimen toimitilat siirtymäajaksi (3 vuotta ja 1 vuoden optio)

• Sairaanhoitopiireiltä ja erityishuoltopiireiltä sote-maakunnille siirtyville veloille myönnetään 

valtiontakaus, jolla turvataan velkojien asema ja säilytetään lainat nollariskiluokassa

• Siirrot toteutetaan kuntien ja kuntayhtymien laatimien selvitysten pohjalta

Omaisuus- ja velkaerien siirrot



• Omaisuusjärjestelyistä voi aiheutua kunnille kustannuksia, 

esim. sosiaali- ja terveydenhuollon toimitiloja voi jäädä tyhjilleen

• Perustuslakivaliokunta edellytti kuntien taloudellista asemaa ja itsehallintoa turvaavaa 

korvausjärjestelmää

• Korvaus vain omaisuusjärjestelyjen aiheuttamista välittömistä kustannuksista, joihin kunta 

ei ole voinut itse vaikuttaa. Oikeus korvaukseen siltä osin kuin kunnallisveroprosentin

laskennallinen korotustarve ylittää omaisuusjärjestelyjen seurauksena 0,7 %-yksikköä

• Jos korvausta hakevan kunnan tuloveroprosentti on korvauksen hakemisvuonna 

vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu 

keskimääräinen tuloveroprosentti, kunta voi lisäksi saada korvausta kolme neljäsosaa 

em. korvausrajan alittavalta osalta

• Veronkorotustarve vakiintuneesti käytetty ja yhdenvertainen mittari kuntataloudessa

Kompensaatiosääntely



Sote-maakuntien ja 

kuntien rahoitus 

sekä verotuksen 

muutokset



Kunnista siirretään sote-maakunnille koko maan 

tasolla yhtä paljon kustannuksia ja tuloja

PERIAATE:

Kuntien väliset 

kunnallisveroprosenttien 

vaihteluvälit ja kuntalaisten 

veroasteet pysyvät ennallaan 

12,63 %:n siirron jälkeen

Siirtyvät sote-palvelujen ja pelastustoimen 

kustannukset 19,1 mrd. euroa

Siirrettävät valtionosuudet 

6,45 mrd. euroa

Siirrettävät verotulot 

12,66 mrd. euroa

• Soten osuus laskennallisista 

kustannuksista ja lisäosista, 

yht. 4,86 mrd. euroa

• Lisäksi 70 % veromenetysten

korvauksista, yht. 1,59 mrd. euroa

• Yhteisöverosta siirretään 

n. 0,56 mrd. euroa

• Kunnallisveron tuottoa alennetaan 

12,1 mrd. euroa; kaikkien kuntien 

kunnallisveroprosentteja 

alennetaan 12,63 %-yksiköllä



• Kustannuksia ja tuloja siirtyy kunnilta koko maan tasolla yhtä paljon, mutta kuntakohtaisesti 

siirtymät voivat poiketa merkittävästi. 

• Uudistuksen voimaantulovuonna kuntien käyttötalouden tasapainon muutos rajataan 

nollaksi suhteessa edellisen vuoden tilanteeseen.

• Kuntakohtaisia muutoksia rajoitetaan viiden vuoden porrastetulla siirtymätasauksella ja 

toistaiseksi pysyvällä +/- 100 euron asukaskohtaisella enimmäismuutosrajoittimella.

• Muutoksia kohtuullistetaan myös ns. muutosrajoittimella, jonka perusteella siirtyvien 

kustannusten ja tulojen erotusta tasataan +/- 60 %:lla erotuksesta

• Verotulojen tasausjärjestelmään esitettävät muutokset tasaavat osaltaan kuntakohtaisia 

muutoksia.

Kuntien rahoituksen tasausjärjestelyt



• Ensi vaiheessa sote-maakunnilla ei ole verotusoikeutta

• Sote-maakuntien rahoitus perustuu yleiskatteelliseen valtion rahoitukseen sekä maksu- ja 

myyntituloihin.

• Sote-maakuntien valtion rahoituksen koko maan taso vuonna 2023 perustuu kunnista 

siirtyvien sote-palveluiden ja pelastustoimen kustannuksiin.

• Koko maan rahoituksen tasossa otetaan vuosittain etukäteen huomioon seuraavat tekijät: 

1) palvelutarpeen arvioitu kasvu, 

2) kustannustason muutos ja 

3) tehtävien muutos.

• Rahoituksen tason etukäteistarkistus ei ole täysimääräinen kustannusten kasvun 

hillitsemiseksi. 

• Rahoitus tarkistetaan jälkikäteen vastaamaan toteutuneita kustannuksia koko maan tasolla.

Sote-maakuntien rahoitus



• Yksittäisen sote-maakunnan rahoitus määräytyy:

• suurelta osin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävien 

palvelutarvetta ja olosuhteita kuvaavien tekijöiden perusteella

• lisäksi osin asukasperusteisesti sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen 

mukaisesti

• Sote-maakunnalla on oikeus lisärahoitukseen, jos myönnetyn rahoituksen taso vaarantaa 

sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen järjestämisen.

• Sote-maakunnan siirtymistä laskennalliseen rahoitusmalliin helpotetaan 

7 vuoden siirtymäkaudella, jonka jälkeen 150 euroa/asukas ylittävä muutos laskennallisen 

ja siirtyvän rahoituksen välillä tasataan toistaiseksi pysyvällä siirtymätasauksella.

Yksittäisen sote-maakunnan rahoitus



• Sote-uudistuksella tavoitellaan kustannusten kasvun hillintää, huomioiden kuitenkin 

perustuslakivaliokunnan aiemmin asettamat reunaehdot riittävälle rahoitukselle.

• Valtioneuvosto vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 

valtakunnalliset ja finanssipoliittiset strategiset tavoitteet nelivuotiskaudeksi. 

Maakuntien toimintaa ja taloutta tarkastellaan vuotuisissa ohjausneuvotteluissa.

Kustannusten nousun hillintä

Kannusteet 

kustannusten 

kasvun 

hallintaan:

Rahoitus on 

laskennallista ja 

yleiskatteista

Arvioidusta 

palvelutarpeen 

kasvusta 

otetaan 

etukäteen 

huomioon 80 

prosenttia.

Kustannusten 

jälkikäteis-

tarkistus 

tehdään koko 

maan tasolla

Ohjaus ja 

seuranta 

tukevat 

kustannus-

kehityksen 

hallintaa



Pelastustoimen 
uudistus



• Parannetaan pelastustoimen palvelujen yhdenmukaisuutta 

vahvistamalla valtakunnallista johtamista ja ohjausta

• Mahdollistetaan valtakunnallisen yhtenäisen järjestelmän toiminta 

häiriötilanteissa, suuronnettomuuksissa ja poikkeusoloissa

• Varmistetaan pelastustoimen palvelut harva-alueilla ja 

voimakkaasti kasvavissa keskuksissa

• Varmistetaan, että maakuntien pelastuslaitoksilla on mahdollisuus 

tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa

• Perustetaan pelastustoimen johtaminen, ohjaus ja valvonta 

systemaattiseen tutkimus-, kehittämis- ja arviointitoimintaan

Pelastustoimen uudistuksella



• Pelastustoimen järjestäminen siirtyisi sote-maakunnille ja Helsingin kaupungille, 

jotka järjestäisivät pelastustoimen omalla alueellaan

• Pelastustoimi olisi erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen

• Mahdollistaisi pelastustoimen toimimisen ensihoitopalveluiden tuottajana

• Mahdollistaisi 

• voimavarojen ja rahoituksen kohdistamisen tunnistettujen kansallisten, 

alueellisten ja paikallisten riskien mukaisesti

• merkittävien toiminnallisten uudistusten toteuttamisen

• pitkällä aikavälillä kustannusten kasvun hillintää

Sote-maakunnat vastaisivat pelastustoimen 

järjestämisestä



Valtakunnalliset tavoitteet pelastustoimen 

järjestämiselle

Valtakunnalliset tavoitteet 

pelastustoimen 

järjestämiselle

Valtioneuvosto vahvistaa 

joka neljäs vuosi tarpeita 

ja uhkia vastaavan 

laadukkaan ja 

kustannusvaikuttavan 

pelastustoimen 

järjestämiselle
Muut PELA 

toiminnan ja 

talouden 

seurantatiedot

VN julkisen 

talouden 

finanssipoliittiset 

tavoitteet

Sisäministeriön 

selvitys (15 §)

Neuvottelut sote-maakunnan 

kanssa

Seuranta, arviointi, tavoitteet, 

toimenpide-ehdotukset 

• valtakunnallisten tavoitteiden ja 

strategioiden huomioon 

ottaminen

Sote-maakunnan selvitys

Arvioitava, miten 

• valtakunnalliset tavoitteet, 

• Sisäministeriön ja sote-

maakunnan neuvotteluissa 

sovitut tavoitteet ja 

• SM toimenpide-ehdotukset 

on toteutettu sote-maakunnassa



• Nykyisten pelastuslaitosten henkilöstö siirtyisi nykyisin ehdoin 

kokonaisuudessaan sote-maakuntien palvelukseen

• Pelastustoimen kalusto siirtyisi sote-maakuntien omistukseen.

• Kuntien ja sopimuspalokuntien omistamat kiinteistöt jäisivät niiden omistukseen 

ja paloasemien nykyiset vuokrasopimukset siirtyisivät nykyisin ehdoin sote-

maakunnille siirtymäajaksi

• Nykyisten lakisääteisten kuntayhtymien omaisuus siirtyisi sote-maakunnille

• Sopimuspalokuntien palokuntasopimukset siirtyisivät nykyisin ehdoin kunnilta 

sote-maakunnille

Henkilöstö, omaisuudet ja sopimukset



• Pelastustoimen rahoitus jatkossa valtion budjetista

• Rahoituksella varmistetaan

• pelastustoimen ja hätäkeskuksen suorituskyky ja voimavarat

• kyky vastata kansallisiin, alueellisiin ja paikallisiin riskeihin ja tarpeisiin

• Pelastustoimen rahoitus määräytyy

• asukasperusteen

• asukastiheyden ja 

• riskiluokkien mukaan

• Pelastustoimen rahoitus otetaan huomioon maakuntarahoitusta koskevassa 

siirtymätasauksessa (7 vuotta)

Pelastustoimen rahoituksen linjaus



Asukaskohtainen 

pelastustoimen 

perushinta 

* sote-maakunnan 

asukasmäärä 

+ pelastustoimen 

asukastiheyden 

perusteella 

määritellyt 

laskennalliset 

kustannukset

+ riskitekijöiden 

perusteella 

määritellyt 

laskennalliset 

kustannukset

Pelastustoimen rahoitus

Sote-
maakunnan 

pelastustoimen 
laskennalliset 
kustannukset

Riskikerroin 30 %

Koko maan 

riskiruututiheys/

sote-maakunnan 

riskiruututiheys

Ruudulla sijaitsevan riskikohteen 

johdosta painokerroin = 1

Ruudulla sijaitsevan Sevesokohteen

johdosta painokerroin = 1

Tapahtuneiden onnettomuuksien 

perusteella laskettu riskiluokka = I tai II

Tilastokeskuksen laskema 

riskiluokka = I tai II

Koko maan asukastiheys / 

sote-maakunnan asukastiheys

Perushinta * asukasmäärä

Asukastiheyskerroin 5 %

Asukasmäärä 65 %
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Sote-uudistuksen aikataulu 2020–2022

2020 2021 2022 2023

HE-luonnos

lausunnoilla

15.6.–25.9.2020

HE

eduskuntaan

12/2020

Lakien 

voimaan 

tulo

Väliaikais-

hallinto 

Maakunta-

vaalit

alkuvuosi 

2022

Sote-

maakunta-

valtuustojen

toimikausi

alkaa 3/2022

Sote-

maakunnille 

siirtyvät 

tehtävät

1.1.2023

HE-valmistelu
Lausunto-

kierros

Eduskunta-

käsittely
Väliaikaishallinto

Sote-maakuntavaltuusto

HUS-maakuntayhtymä

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kehittämishankkeet 2020–2022

Rakenneuudistusta koskevat kehittämishankkeet 2020–2021

Muut kehittämishankkeet 2020–2022

Sote-100

Avustuspäätökset 6/2020 –




