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Hallitusohjelman sisältö 

 

Sote-rakenneuudistus 

Sotu-uudistus 



Tilannekuva 

Yhdenvertaisuus 
Verorahoitteiset 

hyvinvointipalvelut 
Tasa-arvo 

Väestönkehitys ja 
ikääntyminen 

Matala syntyvyys 

Hidastuva 
talouskasvu 

Köyhyys ja 
syrjäytyminen 

Työelämän muutos 
ja sosiaaliturva 

Hyvinvointi- ja 
terveyserot 

Huono-osaisuuden 
siirtyminen 



Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja 

mukaan ottava Suomi - tilannekuva  



Tavoite 1 – Hyvinvoinnin edistäminen ja 

eriarvoisuuden vähentäminen  

• Vammaispalvelulain uudistus 

• Kokeillaan kehitysvammaisten henkilökohtaisia budjetteja 

• Vahvistetaan lainsäädännöllä sote-palvelujen käyttäjien itsemääräämisoikeutta 

• Parannetaan potilas- ja sosiaaliasiamiestoimintaa 

• Eläkeläisten ja lapsiperheiden köyhyyttä vähennetään kehittämällä samanaikaisesti etuuksia ja 
palveluita 

• Otetaan huomioon paremmin huono-osaisuuden riskitekijät ja huono-osaisuuden 
ylisukupolvisuus 

• Uudistetaan asiakasmaksulaki tavoitteena hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon 
lisääminen 

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen panostaminen monin tavoin => edistetään 
hyvinvointitaloutta, parannetaan kansansairauksien ehkäisyn ja hoidon vaikuttavuutta, lisätään 
matalan kynnyksen elintapaohjausta ja ennaltaehkäiseviä toimia, vähennetään riippuvuuksia, 
päivitetään päihdestrategia, huumehoidon tehokkuutta parannetaan, ehkäistään pelihaittoja 



Tavoite 1 – Hyvinvoinnin edistäminen ja 

eriarvoisuuden vähentäminen  

• Laaditaan mielenterveysstrategia ja uudistetaan mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö 

• Laajennetaan hallitusti rokotusohjelmaa ja seulontaohjelmaa (mm. HPV-rokotus pojille ja 
suolistosyövät) 

• Uudistetaan lomituslaki 

• Turvataan vankiterveydenhuollon resurssit 

• Vahvistetaan sote-järjestöjen toiminnan edellytyksiä 

• STM:n veikkausvoittovaroista jakamien avustusten ehdot ja toimintatavat uudistetaan 

• Vahvistetaan kielellisten oikeuksien toteutumista sote-palvelujärjestelmässä 

• Lisätään sote-alan ammattilaisten tietoisuutta vähemmistöjen kohtaamisesta ja erityistarpeista 

• Perustetaan laaja-alainen viittomakieliasiain neuvottelukunta 



Tavoite 2 – Lapsi- ja perheystävällisuuden 

edistäminen 

• Lapsiperhestrategialla kohti lapsi- ja perhemyönteistä ja yhdenvertaista Suomea 

• Käynnistetään parlamentaarinen komiteavalmistelu kansallisen lapsistrategian luomiseksi, joka 
perustuu tietoon ja tutkimukseen ja edistää lapsenoikeuksien sopimuksen toimeenpanoa 

• Strategian tavoitteisiin sitoutetaan valtion ohella myös muut julkiset toimijat 

• Tuetaan tahattomasti lapsettomien perheellistymistoiveita eri keinoin  

• Edistetään vuoroviikkoasumista koskevan selvityksen toimenpide-ehdotuksia 

• Vahvistetaan seksuaalikasvatusta ja laaditaan toimenpideohjelma kiusaamisen puuttumiseksi ja 
yksinäisyyden vähentämiseksi 

• Madalletaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saamisen kynnystä 

• Turvataan alaikäisten päihdetyön palvelut 

• Jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa ja levitetään perhekeskustoimintamallia 

• Helpotetaan perheiden kotipalvelun saamis- ja myöntöedellytyksiä 



Tavoite 2 – Lapsi- ja perheystävällisuuden 

edistäminen 

• Säädetään asteittain kiristyvä vähimmäishenkilöstömitoitus lastensuojeluun (30 asiakasta 
ammattilaista kohden; v. 2022 mitoitus 35) 

• Kehitetään lastensuojelun jälkihuoltoa 

• Lisätään turvakotipalveluiden saatavuutta 

• Lasten liikunnallisuutta, painonhallintaa, tervettä ravitsemusta ja päihteettömyyttä edistetään 

• Sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ja heidän perheitään tuetaan 

• Toteutetaan valtakunnallinen kokeilu maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille 

• Tuetaan rokotusmyönteisyyttä ja edistetään rokotekattavuutta 



Tavoite 3 – Ikäystävällisyyden edistäminen 

• Tavoitteena on, että terveiden elinvuosien määrä lisääntyy, toimintakyky paranee ja palvelut 
toimivat oikea-aikaisesti ja tehokkaasti 

• Laaditaan poikkihallinnollinen ikäohjelma 

• Nostetaan muistisairauksien ennaltaehkäisy muiden kansansairauksien rinnalle 

• Perustetaan vanhusasiavaltuutetun tehtävä ja toimisto 

• Toteutetaan hyvinvointitarkastuksia ja kehitetään palveluneuvontaa 

• Otetaan huomioon vanhuspalvelujen tuottajakentän monimuotoisuus 

• Kehitetään erilaisten hoivapalvelujen tuottamistapoja, kuten perhehoitoa ja muita välimuotoisia 
ratkaisuja 

• Sotiemme veteraanien tuki ja palvelut turvataan 

• Palautetaan luottamus vanhuspalvelujen laatuun, oikea-aikaisuuteen ja saatavuuteen 

• Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sote-palveluista 
(vanhuspalvelulaki) päivitetään 

Integraatiohanke 



Tavoite 3 – Ikäystävällisyyden edistäminen 

• Säädetään hoivahenkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta (0,7) ympärivuorokautisen 
hoivan yksiköissä; mitoituksen toteutuksessa otetaan huomioon aina ensisijaisesti hoitoisuus 

• Lisäys toteutetaan asteittain käynnistämällä tavoitteellinen kehittämisohjelma 

• Selkiytetään henkilöstön työnjakoa mm tukipalveluiden osalta 

• Vahvistetaan kotihoidon resursseja ja laatua ja kehitetään omaishoitoa 

• Otetaan käyttöön uusia työtapoja ja teknologiaa 

• Lisätään hoiva-alan houkuttelevuutta sekä henkilökunnan saatavuutta ja osaamista 

• Kehitetään omavalvontaa sekä tehostetaan paikallista ja valtakunnallista valvontaa 

Integraatiohanke 



Tavoite 4 – Sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden parantaminen 

• Varmistetaan, että perusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut ovat jokaisen saavutettavissa oikea-
aikaisesti ja laadukkaasti 

• Käynnistetään tulevaisuuden sote-keskusten kehittämisohjelma, joka nivoutuu yhteen sote-
rakenneuudistuksen valmistelun ja toimeenpanon kanssa 

• Kehittämisohjelman tarkoituksena on vahvistaa kansalaisten luottamusta julkisesti 
järjestettyihin sote-palveluihin 

• Tiukennetaan hoitotakuuta perusterveydenhuollossa => jatkossa kiireettömässä tapauksessa 
hoitoon pääsee viikon (7 pv) sisällä hoidon tarpeen arvioinnista 

• Kehittämällä moniammatillisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, joissa hyödynnetään digitalisointia 
sekä tuodaan vastaanottotoimintaan uudella työnjaolla eri ammattilaisten työpanosta ja 
erityistason konsultaatioita, voidaan tavoite nopeammasta hoitoon pääsystä saavuttaa noin 
1000 yleislääkärin lisäyksellä 

• Terveydenhuollon painopistettä siirretään näillä keinoilla erikoissairaanhoidosta perustasolle 

Integraatiohanke 



Tavoite 4 – Sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden parantaminen 

• Sosiaali- ja terveyskeskuksen tarjoamiin palveluihin kuuluvat ainakin perusterveydenhuollon, 
suun terveydenhoidon, sosiaalityön ja kotihoidon lähipalveluja, kotisairaala, mielenterveys- ja 
päihdehuollon perustason palveluja, avokuntoutuspalveluja, kansansairauksien ehkäisyä sekä 
neuvola- ja muita ehkäiseviä palveluja 

• Uudistetaan sote- ammattihenkilöiden työnjakoa ja toimintatapoja 

• Laaditaan sosiaalihuollon kehittämisohjelma 

• Asiakaskeskeisyys on tulevien keskusten ytimessä => lisätään viikonloppu- ja iltavastaanottoja 
sekä matalan kynnyksen palvelupisteitä, otetaan käyttöön digitaalisia ja mobiileja 
palveluratkaisuja 

• Varmistetaan tietovarantojen parempi käyttö sekä kehitetään tietojärjestelmiä 

• Suun terveydenhuollon sekä mielenterveyspalvelujen saatavuuden parantaminen 

• Välttämätön hoito turvataan kaikille paperittomille 

• Muutetaan Vaasan keskussairaala laajan päivystyksen sairaalaksi 

 

Integraatiohanke 



Tavoite 4 – Sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden parantaminen 

 

Perusterveydenhuollon vahvistamisen lisäksi tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluiden kokonaisuutta. Keskussairaaloiden päivystystoiminta ja osaajien riittävyys turvataan 
tarvittaessa erityisin päätöksin (koskien niin kutsuttua keskittämisasetusta), vaarantamatta 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimivaa kokonaisuutta tai potilasturvallisuutta. Valtioneuvosto 
päättää työnjaon ja yhteistyön kehittämisestä erityisvastuualueen yhteisen kannan huomioon 
ottaen. 

 

Viittaus Terveydenhuoltolain alaiseen 
erikoissairaanhoidon työnjako-asetukseen  

=> tulkinta? 



Uuden hallitusohjelman tulkinta 



Tavoite 4 – Sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden parantaminen 

• Kehitetään kuntoutusta lähtökohtana kuntoutuskomitean työ 

• Toteutetaan kehittämisohjelma, jolla turvataan lainsäädäntömuutoksin ihmisarvoa kunnioittava 
saattohoito, palliatiivinen hoito ja kivun hoito 

• Luodaan laatua kuvaavia rekistereitä 

• Voimavarat terveydenhuollon tutkimukseen (ml hoitotyö ja valtion määräraha yliopistotasoiseen 
terveyden tutkimukseen) ja sosiaalialan tutkimukseen sekä kehittämiseen turvataan 
pitkäjänteisesti 

• Rakennetaan Suomeen sosiaalihuollon tutkimus- ja kehittämisrakenne 

• Kuntien määräaikaista oikeustoimien rajoittamista investointien ja ulkoistusten suhteen 
jatketaan ja tiukennetaan 

• Lääkärihelikopteritoiminta turvataan koko maassa kustannusvaikuttavasti 

• Alko Oy:n omistajaohjaus säilytetään STM:ssä ja nykyinen vähittäismyynnin yksinoikeus turvataan 

 



Tavoite 4 – Sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden parantaminen 

• Selvitetään vaihtoehto- ja uskomushoitojen eri sääntelymahdollisuudet 

• Vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtia korjataan valiokunnan yksimielisen mietinnön mukaisesti 

• Jatketaan aktiivista ministeriöiden välistä yhteistyötä sote-alan tutkimus- ja innovaatioekosysteemin 
kehittämisestä  

• Edistetään kansallisten osaamiskeskusten perustamista ja toiminnan käynnistymistä 

• Säädetään genomi- ja biopankkilainsäädäntö; selvitetään sote-datan hyödyntämistä osana 
terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa huolehtien tietosuojan korkeasta tasosta 

• Selvitetään ruokavaliokorvauksen tarpeellisuus 

• Uudistetaan lääkehuollon kokonaisuutta pitkäjänteisesti STM:n raporttiin (2019:5) sisältyvän tiekartan 
suuntaviivojen mukaisesti 

• Pitkään valmistelussa olleet apteekkialaa uudistavat ja viime hallituskaudella rauenneet hallituksen 
esityksen valmistellaan mahdollisimman pian uudelleen eduskunnan käsittelyyn 

• Apteekkialan laajemman uudistustyön pohjaksi tehdään hallituskauden aluksi selvitys, jonka on 
muodostettava kattava kuva lääkkeen vähittäishinnan muodostumisesta ja vähittäisjakelusta; 
selvityksen pohjalta arvioidaan mahdollisuudet laajentaa apteekkien omistuspohjaa 

 



3.6.1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden 

rakenneuudistus 

Yhdenvertaisuus 

Hallittu ja vaiheistettu uudistus 

Painopistetta perustasolle ja 
ennaltaehkäisyyn 

Alueiden erilaiset haasteet ja 
olosuhteet 



3.6.1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden 

rakenneuudistus 

 

18 maakuntaa 

Sote ja Pela 

Maakuntavaalit 

5 yhteistoiminta-aluetta 

Päävastuu julkisella sektorilla 

Kuntien rooli ratkaistaan 2019 loppuun 
mennessä 



3.6.1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden 

rakenneuudistus 

 

Palvelusetelilaki ja HB 

Kustannuskasvun hillintä 

Rahoitusjärjestelmän uudistus 

Maakuntaveron valmistelu 

Parlamentaarinen valmistelu => 
verotusoikeus 

Monikanavarahoituksen purkaminen 
Vuoden 2020 loppuun mennessä 



3.6.1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden 

rakenneuudistus 

 

Maakuntien Tilakeskus Oy ? 

Sote-ICT kehittämisen rahoitus 
siirtymävaiheen aikana 

Uudenmaan erillisratkaisu ? 
Selvitys 2019 loppuun mennessä  

Ympäristöterveydenhuollon asema ? 



3.6.1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden 

rakenneuudistus 

Tiedolla johtaminen 

Integraatio 

Yhtenäiset palveluketjut 

Perustason lähipalvelut 

 

Digitaaliset ja etäpalvelut 



3.6.1. Sosiaali- ja terveyspalveluiden 

rakenneuudistus 

Maakuntien välinen yhteistyö 

Sosiaalityön tutkimuksen rahoitus 

Integraatiotutkimuksen tukeminen 

LUOVA ? => parlamentaarinen 
valmistelu 

Maakuntien monialaisuus => 
parlamentaarinen valmistelu 2020 

loppuun mennessä 



3.6.2. Sosiaaliturvan uudistaminen 

 



3.6.2. Sosiaaliturvan uudistaminen 



3.6.2. Sosiaaliturvan uudistaminen 



3.6.2. Sosiaaliturvan uudistaminen 



 



 Parlamentaariset komiteat 

VNK => poliittisen ohjauksen prosessi 

Hallituskauden toimintasuunnitelma 

Ennakointi- ja tutkimustieto tukee 
strategista päätöksentekoa 



Parlamentaarinen komiteatyö vastaa 
tulevien vaalikausien suurten rakenne- ja 

muiden uudistusten valmistelusta 

Parlamentaarisen komiteatyön vaiheistus 

Parlamentaariseen komiteatyöhön 
osallistuvat osapuolet 





 

Komitean asettamista edeltää 
esiselvitysvaihe 



Uudistuksen aikataulu ?  

Kuntien rooli ratkaistaan 2019 loppuun 
mennessä 

Verotusoikeus ja 
monikanavarahoituksen purkaminen 

vuoden 2020 loppuun mennessä 

Uudenmaan erillisratkaisu ? 
Selvitys 2019 loppuun mennessä  

Ympäristöterveydenhuollon asema ? 

 

Luova ? 

Maakuntien tehtäväala? 
Valmistelu vuoden 2020 loppuun 

mennessä 



Uudistuksen aikataulu ?  

Parlamentaarisessa 
komiteatyöskentelyssä selvitettäviä 

asioita vuoden 2020 loppuun 
mennessä 

Lakien valmistelu 2019-2021 Vaalit 

Toimeenpano 



Kiitos mielenkiinnosta !   

oys2030.fi 

Future hospital @oys2030 

Tulevaisuuden sairaala2030 


