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Johtopäätökset perustuslaki- 
valiokunnan lausunnosta 29.6.2017 
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PeV: Uudistus on 
välttämätön,  
kiireellinen ja tärkeä 

 

Korjausta edellyttäviä 
huomioita 5 lakiin, mm: 

• Maakuntalaki / mm. 
investointien ohjaus 

• Voimaanpanolaki / 
omaisuusjärjestelyt 

• Valinnanvapauslaki 
valmistellaan uudelleen  

• Muiden lakien muutokset 
tehdään valiokunnissa 

Sote-maku-uudistuksella PeV:n vankka tuki. 
Esimerkiksi maakuntien rahoituksen perusteet,  
18 maakunnan määrä ja vaalipiirijako.  

 

• Maku-, sote- ja vv-lait käsitellään 
eduskunnassa yhtäaikaisesti 
 

• Lisäaikaa valmistautumiseen 
 / erit. ICT ja digi 
 

• Hitaammatkin maakunnat mukaan 
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Perusasiat sote -uudistuksessa ja monialainen 

maakunta modernina ja vaikuttavana järjestäjänä 

9.10.2

017 
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Hallitusohjelma:  

Yksinkertaistetaan aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet, kunnat). 

Ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen selkeille itsehallintoalueille. 

Julkinen hallinto tänään Julkinen hallinto vuodesta 2020 

295 kuntaa 295 kuntaa 

6 Aluehallintovirastoa Luova 

18 maakuntaa 

Valtio Valtio 
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Sote -muutoksessa olennaista 

• Palveluiden integraatio käyttäjän näkökulmasta 

• => ei ole vain tuotannollista integraatiota ja hallinnollista 

integraatiota 

• Järjestäjän eli maakunnan vahva rooli  

• => yksilön tasolle menevä palveluiden integraation varmistaja 

• => yksilön oikeuksien turvaaja 

• Modernin järjestämistoiminnon perustaminen 

• Tietointegraatio ja tiedolla johtamisen rakentaminen 

• Kuntien ja maakunnan yhteistyön rakentaminen 

STM 
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- uusi vava-malli valmistellaan syksyllä 2017 ja 
viimeistellään talvella 2018. Eduskunnalle 
keväällä 2018 

- sote-keskus; palveluvalikoiman tarkastelu; 
sosiaalipalvelut 

- asiakassetelin rooli valinnanvapauden 
laajentamisessa 

- liikelaitos ja sen yhteydessä toimiva sote-
keskus 

- henkilökohtainen budjetti 

- maakunnan omaa palvelutoimintaa ei tarvitse 
yhtiöittää, mutta se on mahdollista 

- voimaantulo 2020 lähtien 

 

 

Uuden valinnanvapauden 
keskeiset elementit 
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Palvelusetelikokeilujen laajennus 

- Käynnissä olevien palvelusetelikokeilujen laajentamiseksi ja mahdollisten 

uusien kokeilujen toteuttamiseksi käynnistetään nopealla aikataululla 

erillinen valtionavustushaku. 

 

- Palvelusetelikokeilussa jo mukana olevat alueet voivat hakea kokeilujensa 

laajentamista, mutta myös uudet alueet voivat hakea mukaan. 

 

- Tämän haun mukaiset kokeilut toteutetaan pääsääntöisesti vuoden 2018 

aikana. 
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Valinnanvapauspilotit 

• Valinnanvapauspilotit toteutetaan laajamittaisesti uuden 

valinnanvapausmallin mukaan 

• Hakuaika pilotteihin 2018 alkuvuodesta 

• Päätökset ovat ehdollisia niin, että ne sidotaan valinnanvapauslain 

pilottisäännösten voimaantulon ajankohtaan.  

• Pilotteihin jo hakeneet maakunnat muokkaavat hakemuksiaan uusien 

kriteerien mukaisiksi. 

• Pilotit voidaan käynnistää kesällä 2018, kun valinnanvapauslainsäädäntö on 

hyväksytty. 
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Sote- ja maakuntauudistus ja kärkihankkeet 
 
 Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvää palvelujen muutos- ja 

kehittämistyötä tehdään myös viidessä hallituksen kärkihankkeessa.  

 Kärkihankkeilla halutaan 

 parantaa iäkkäille, omais- ja perhehoitajille, lapsille ja perheille sekä 

osatyökykyisille tarkoitettuja palveluja 

 yhdistää palvelut asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi ja 

 edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä vähentää eriarvoisuutta. 

 Kärkihankkeiden toiminnallinen uudistaminen ja sote-

rakennemuutos ja nivotaan yhteen alueilla 

STM 
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Miten onnistumme? 
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Valmistelutyö  
ja toimeenpano 
kiivaimmillaan 
2018–2019 
 

Johtaminen, hallinto, 
ICT ja digi, talous, 
henkilöstö, kiinteistöt, 
sopimukset 

Monialaisuuden 
hallinta ja 
yksityiskohtien 
osaaminen 
 

Modernit vuorovaikutteiset ja digiä hyödyntävät palvelut ja hallinto 
 

Kaikki julkisen hallinnon toimijat, 
kunnat, alueelliset ja maakunnalliset 
tahot, valtion hallinto, virastot 

 = yhteinen vastuu onnistumisesta 

Kansalaiset, 
järjestöt ja 
elinkeinoelämä 
odottavat 
hallinnolta  
hyvää sisäistä 
yhteistyötä. 
 

ASENNE. RATKAISUHAKUISUUS. SUUNNASSA PYSYMINEN. 



- 

SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  ●  VALTIOVARAINMINISTERIÖ 

Lisätietoja: alueuudistus.fi 

 
Uutiskirjeiden tilaus: 

alueuudistus.fi/uutiskirjeet 
 

Twitter: @STM-Uutiset 
#sote #sote2019 

 

KIITOS! 

STM 


