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Hallitusohjelma 2019



Pääministeri Rinteen hallitusohjelma

Kestävän talouden Suomi

Hiilineutraali ja luonnon
monimuotoisuuden turvaava Suomi

Suomi kokoaan suurempi maailmalla

Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Elinvoimainen Suomi

Luottamuksen ja tasa-arvoisten
työmarkkinoiden Suomi

Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja 
mukaan ottava Suomi

Osaamisen, sivistyksen ja 
innovaatioiden Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon 

uudistaminen

Suomi 2030 on 

sosiaalisesti, ekologisesti 

ja taloudellisesti kestävän 

kehityksen yhteiskunta.



Hallitusohjelma 2019-2023

"Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan 

painopistettä siirretään perustason 

palveluihin ja ennaltaehkäisevään 

toimintaan”

3.6.1 Sosiaali- ja terveyspalveluiden 

rakenneuudistus

”Hallitus käynnistää sote-uudistuksen valmistelun. 

Valmistelussa otetaan huomioon edellisten 

vaalikausien valmistelu ja perustuslailliset reunaehdot. 

Uudistus tehdään hallitusti ja vaiheistaen.”



Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen



Sote-uudistuksen 

tavoitteet
• 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



Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen

TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -OHJELMA
• Palveluiden saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen 
• Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
• Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
• Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen
• Kustannusten nousun hillitseminen

SOTE-RAKENNEUUDISTUS 

Ihmislähtöiset 

sote-palvelut 

uusissa 

maakunnissa

MAAKUNTIEN MONIALAISUUS / Parlamentaarinen valmistelu 

MAAKUNTIEN VEROTUSOIKEUS / Parlamentaarinen valmistelu 

18 maakuntaa: sote-palvelut, 

pelastustoimi

5 yhteistoiminta-aluetta



Peruspalvelujen vahvistaminen 

sosiaali- ja terveyskeskuksissa





Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -

ohjelma
Nykyisistä terveyskeskuksista kehitetään laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia.

• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukset ovat palvelukeskuksia, joita palvelut saa 

sujuvasti yksilöllisten tarpeiden mukaan.

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

iltavastaanotot, matalan kynnyksen palvelupisteet

• Sote-ammattilaisten työnjakoa kehitetään, moniammatilliset tiimit palvelevat 

asiakkaita. Sosiaalihuollon roolia painotetaan.

• Johtamismallit ja näyttöön perustuvat menetelmät tukevat asiakaslähtöisyyttä sekä   

työntekijöiden kehittymistä ja hyvinvointia.

• Digitalisointi ja erityistason konsultaatiot tukevat yleislääkärin työtä.

• Tutkimus- ja kehittämistoiminta on osa perustyötä.



Tulevaisuuden sosiaali-

ja terveyskeskus



Sote-rakenneuudistus



Toimiva sote-rakenne turvaa palvelut kaikille

• Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistetaan, jotta voidaan taata 

yhdenvertainen palvelujen saatavuus kaikkialla Suomessa. 

• Suomen väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluja. Samaan 

aikaan syntyvyys laskee ja huoltosuhde muuttuu.

• Tarvitsemme sote-rakenteen, joka vastaa näihin yhteiskunnan muutoksiin

nyt ja tulevaisuudessa.



Sote-rakenneuudistus

18 maakuntaa (itsehallintoalueet) + 5 yhteistyöaluetta

• maakuntien järjestämisvastuu: sote-palvelut ja pelastustoimi 

• monialaisuus selvitetään parlamentaarisesti 2020 loppuun mennessä

• Uudenmaan sote-erillisratkaisu selvitetään 2019 loppuun mennessä

Julkiset palvelut vahvassa roolissa

• Maakunnat järjestävät sote-palvelut pääosin julkisena palveluna

• Yksityinen ja kolmas sektori täydentävät palveluja 

• Kuntien rooli palvelujen tuottajana selvitetään vuoden 2019 loppuun mennessä

Rahoitusjärjestelmä

• Rahoitus maakunnille pääosin valtiolta, perustuu tarvevakioituihin kriteereihin

• Maakuntavero ja monikanavarahoituksen purkaminen selvitetään vuoden 2020 loppuun 

mennessä



Sote-uudistuksen lainsäädäntö

• 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.



Uudenmaan sote-erillisratkaisu

• Osana sote-uudistusta selvitetään Uudenmaan sote-erillisratkaisua.

• Syksyn 2019 aikana selvitetään, millä tavalla sosiaali- ja terveyspalvelujen ja 

pelastustoimen järjestäminen toteutettaisiin Uudellamaalla. 

• Erillisratkaisu voisi koskea koko Uuttamaata, pääkaupunkiseutua tai 

Helsinkiä.

• Selvityshenkilönä toimii kaupunkineuvos Kari Nenonen ja ohjausryhmää 

johtaa ministeri Krista Kiuru.

• Alueen kunnat ovat tiiviisti mukana selvityksen valmistelussa.

• Selvitys valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. 



Kunnat palvelujen tuottajina

• Kuntien rooli sote-palvelutuotannossa ratkaistaan erillisselvityksen pohjalta.

• Selvitys tehdään vuoden 2019 loppuun mennessä osana sote-uudistusta.

• Kuntien omia näkemyksiä kartoitetaan verkkokyselyllä.

• Selvityksessä tarkastellaan muun muassa:

• oikeudellisia reunaehtoja kuntien tuottajarooliin tulevassa sote-rakenteessa

• mahdollisia malleja kuntien tuottajarooliin

• kuntatuottajuuden vaikutuksia perusoikeuksien toteutumisen näkökulmasta

• taloudellisia näkökulmia palvelujen tuottamisrooleihin



Sote-uudistuksen organisointi

Hallitus

Sote-ministerityöryhmä

Sote-uudistuksen 
johtoryhmä 

pj. STM

Sote-uudistuksen 
seurantaryhmä 

pj. STM

Uudenmaan sote-
erillisratkaisun ohjausryhmä

Uudenmaan sote-erillis-
ratkaisun seurantaryhmä

pj. STM

Rahoitusjaosto
pj. VM

Kunnat palvelujen tuottajina
-erillisselvitysjaosto

pj. STM

Järjestämisjaosto
pj. STM

Henkilöstöjaosto
pj. VM

Tulevaisuuden 
sosiaali- ja 

terveyskeskus 
-ohjelma
STM, THL

Ohjelman organisoituminen 

tarkentuu myöhemmin.
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