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Sote- ja 
maakuntauudistus 

Sote- ja 
maakuntauudistuksen 
lainsäädäntö ja 
toimeenpano 

 



- 

Uuden soten kulmakivet 

1. Vahva järjestäjä  
• 18 maakuntaa 

 

2. Palvelujen integraatio  
• Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi 
• oikea hoito ja palvelu sekä sen edellyttämä osaaminen oikeaan aikaan 
• sujuva hoito- ja palveluketju väestön ja asiakkaiden tarpeen mukaan 

 

3. Valinnanvapaus  
• tuki asiakaslähtöisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja kilpailun hyödyntämiselle 

 

4. Kustannusten kasvun hillintä 
• kasvun taittuminen 3 mrd eurolla vuoden 2029 loppuun mennessä 
• oikea-aikainen palvelu 
• parhaiden käytännöt ja vaikuttavimmat palvelu- ja hoitomuodot 

 

5. Digitalisaatio 
• Arki on digitalisoitu 
• Tieto kulkee ja tietojärjestelmät ovat yhteentoimivia 
• Tiedolla johdetaan 
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Suomessa on moderni ja kustannustehokas 
julkinen hallinto, joka tarjoaa asukkaille 
mahdollisuuksia osallistumiseen ja 
vaikuttamiseen. 

• Asukkailla on äänioikeus, aloiteoikeus, 
kuulemiset ja mahdollisuus osallistua palvelujen 
kehittämiseen. 

• Palvelut ovat nykyistä digitaalisempia, 
asiakaslähtöisempiä ja kustannustehokkaampia. 

• Valtion aluehallinnon, maakuntien ja kuntien 
välillä on tarkoituksenmukainen työnjako. 

 

 

 

 

Maakuntauudistuksen 
tavoitteet  
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Asukkaille nykyistä yhdenvertaisemmat 
sosiaali- ja terveyspalvelut järkevillä 
kustannuksilla. 

• Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat asiakaskeskeinen 
kokonaisuus. 

• Asiakkaalla on nykyistä monipuolisempi 
valinnanvapaus. 

• Digitalisaation hyödyt otetaan käyttöön 

• Kustannusten kasvu taittuu. 

• Palvelujen yhdenvertaisuus, saatavuus ja 
vaikuttavuus on parempi. 

• Ihmisten hyvinvointi- ja terveyserot vähenevät. 

 

Sote-uudistuksen 
tavoitteet 



- 
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Uusi sote-rakenne 1.1.2019 
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tähän välilehti kuvalla tai väri pintana 

tähän välilehti kuvalla tai väri pintana 

Lainsäädäntö 
 



- 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki 

• Järjestämislain ja maakuntalain voimaanpanolaki 

• Valinnanvapauslaki 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamislaki  

 

• Maakuntalaki (perussäädös itsehallintoalueista) 

• Maakuntajakolaki 

• Maakuntien rahoituslaki (valtionrahoitus maakunnille) 

• Uusi kunnan peruspalveluiden valtionosuuslaki 

• Tuloverolain ja muun verolainsäädännön muutokset 

• Vaalilain ja vaalirahoituslain sekä hallintolain, julkisuuslain, 
kielilain yms. hallinto-oikeudellisen ja informaatio-oikeudellisen 
yleislainsäädännön muutokset 

• Viranhaltijoita, virka- ja työehtosopimusjärjestelmää sekä 
eläkejärjestelmää koskevat muutokset (henkilöstö) 

• Hallinnon yleislakien muutokset 
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Sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädäntö 
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• Maakunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jolla  
on alueellaan itsehallinto 

• Maakuntalaissa säädetään:  

• maakunnan tehtävistä  

• hallintorakenteesta  

• johtamisesta  

• taloudenhoidosta  

• päätöksenteosta 

• Maakuntalain tarkoituksena on luoda                               
edellytykset alueelliselle itsehallinnolle ja                            
asukkaiden mahdollisuudelle osallistua                                                    
ja vaikuttaa. 

Maakuntalaki (1/2) 

18 uuden 
maakunnan 

toiminta 
käynnistyy 

1.1.2019 



- 

Järjestämislailla säädetään, millä tavoin maakunnan  

pitää järjestää asiakkaiden lakisääteinen sosiaali- ja 
terveydenhuolto. 

 

• Laki koskee julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämistä, kehittämistä, ohjausta ja valvontaa. 

• Lain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää väestön 
hyvinvointia ja terveyttä sekä varmistaa yhdenvertaiset, 
kustannusvaikuttavat ja tuottavuudeltaan hyvät                   
sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa. 
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Järjestämislaki 



- 
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Järjestämislaki 

 

• Maakunta vastaa siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen  
sisältö, laajuus ja laatu ovat asiakkaiden tarpeen mukaisia.  

• Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen erotetaan. 
Maakunnan liikelaitos vastaa maakunnan omasta 
tuotannosta. Lisäksi palveluja voivat tuottaa julkiset, 
yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat.  

• Maakunta vastaa siitä, että palveluista muodostuu 
asiakkaille sujuvat kokonaisuudet ja palvelu- ja hoitoketjut. 

• Maakunta laatii palvelustrategian ja antaa palvelulupauksen. 

• Kunnat eivät enää järjestää tai rahoita sosiaali- ja 
terveyspalveluja. Kuntien tehtävänä on edistää hyvinvointia 
ja terveyttä. 

 

 

 

 



- 
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Voimaanpanolaki 
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• Julkinen hallinto on jaettu kolmeen tasoon:              
kunnat, maakunnat (itsehallintoalueet)  ja valtio. 

• Maakunnan ylin päättävä toimielin eli 
maakuntavaltuusto valitaan suorilla vaaleilla. 

• Valtio rahoittaa maakuntien tehtävien                          
hoidon ja palvelut.  

• Valtion taloudellisella ohjauksella varmistetaan,           
että maakuntien talous pysyy tasapainossa ja               
että ne pystyvät huolehtimaan tehtävistään. 

• Kunnan peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä 
uudistetaan, jotta varmistetaan, että kunnat 
selviytyvät niiden vastuulle jäävien peruspalvelujen 
hoitamisesta. 

 

 

Tärkeimmät ehdotukset 

(1/3) 
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• Maakunta vastaa siitä, että palvelut toteutetaan 
väestön tarpeiden mukaan lähellä asiakkaita.  

• Maakunnan palveluja voivat tuottaa julkiset, 
yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat.  

• Maakunta vastaa siitä, että palveluista muodostuu 
asiakkaille sujuvat kokonaisuudet ja palvelu- ja 
hoitoketjut. 

• Asiakkaan valinnanvapaus on jatkossa pääsääntö 
perustasolla ja soveltuvin osin käytössä erikoistason 
sosiaali- ja terveyspalveluissa.  

 

Tärkeimmät ehdotukset 

(2/3) 
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Valinnanvapaus 
 



- 

Valinnanvapaus lyhyesti 
 

31.1.2017 15 
Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 

31.1.2017 

• Voit vaikuttaa nykyistä enemmän 
palveluihisi. Voit valita vapaammin kenen 
tarjoamia sosiaali- ja terveyspalveluja 
käytät. 

• Valitset sote-keskuksen ja 
hammashoitolan. Ne voivat olla julkisesti 
omistettuja tai yksityisiä.  

• Palvelut ja asiakasmaksut ovat samat. 

• Jos on hätätilanne, soitat 112 tai menet 
lähimpään päivystykseen. 



- 31.1.2017 
16 

 

 

• Tavoitteena on, että valinnanvapaus nopeuttaa 
ihmisten pääsyä sosiaali- ja terveyspalveluihin ja 
lisää mahdollisuuksia vaikuttaa omiin palveluihin. 

 

• Asiakas voi valita maakunnan omistaman yhtiön, 
yksityisen yrityksen tai järjestön valinnanvapauden 
piiriin kuuluvissa palveluissa. 

 

• Asiakasmaksu on sama tuottajasta riippumatta. 

 

• Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.  

 

 

 

 

 

Valinnanvapaus on 
osa sote-uudistusta 
 



- 

 

 

 

1. Toimeenpano 

• Valinnanvapauslaki astuu voimaan , suunhoidon 

yksikkö valittavissa ja asiakasseteli ja 

henkilökohtainen budjetti käytössä 1.1.2019. 

Maakunnilla on erilaiset valmiudet toimeenpanna 

valinnanvapaus. Osa maakunnista aloittaa puoli 

vuotta etuajassa, osa aloittaa puoli vuotta jäljessä. 

Hitaimmat voivat saada välttämättömistä syistä 

lisäajan. 

 

2.  Kerman kuorinta (asiakasvalinta) 

• Tuottajien korvaukset ja varsinkin sanktiot tai 
bonukset estävät kermankuorintaa 

• Lisäksi  kermankuorinnan kieltäminen lailla: Tuottajat 
eivät voi valikoida asiakkaitaan sekä tuottaja ei näe 
etukäteen tietojärjestelmästä kuka ilmoittautuu ennen 
asiakaslistalle ottamista 

 

 

3.  Rahoitusmuutos 

• Rahoituksen kriteerejä muutetaan ihmisen hyvinvointi- ja 
terveysriskiin perustuvaan malliin.  

• Malliin myös tehokkaat kannustimet vaikuttavaan hoitoon 
ja palveluun sekä palveluintegraatioon 
 

4.  Yhtiöt eivät maksa veroja Suomeen 

• Tulee yhteiskuntavastuuta ja verotustietojen avoimuutta 
koskeva terävöitetty säännös; tiedetään verotettava tulo, 
maksettu vero ja minne maksettu 
 

5.  Perustuslaki 

• On luotu yhdenvertaisuutta palveluiden saatavuudessa 
varmistavia työkaluja maakunnille ja rahoitus tukee 
yhdenvertaisuutta. 

• Täsmällisemmät säännökset ja vähemmän 
maakuntakohtaista vaihtelua palveluiden sisällössä 

• Kattavasti hyvän hallinnon  
varmistavat menettelyt 

Lausuntopalautteen viisi 

keskeisintä tulosta 

1

7 
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1/2019 
Järjestämisvastuu 

siirtyy, valinnan-

vapauslaki voimassa 

 

 

7/2017 
Väliaikais-

hallinto, 

valmistelu 

alkaa 

1/2018 
Maakunta-

vaalit 

 

3/2018 
Maakunta-

valtuusto 

aloittaa 

 

12/2020 1/2021 

VALINNANVAPAUDEN TOTEUTUMINEN 

6/2018 
Valinnanva-

pauden 

toteutus-

suunnitelma 

Sote-keskusten valinnanvapaus 

toteutuu viimeistään 1.7.2019 

rajatulla palveluvalikoimalla. 

1.1.2019 lähtien asiakasseteli, henkilökohtainen budjetti ja 

suunhoidon yksikön valinta kaikissa maakunnissa. Maakunta 

päättää kuuluvatko neuvolapalvelut valinnanvapauden piiriin. 

Sote-keskusten valinnanvapaus toteutuu viimeistään 1.7.2019 

täysimääräisenä. 

Valinnanvapauslain 

mukainen palveluvalikoima 

toteutuu täysimääräisesti 

koko maassa 1.1.2023  

Valinnanvapauskokeilut käynnistyvät  

1/2018, viimeistään 1.7.2018, valtionavustus. 

Vähintään rajatun mallin mukainen 

toteutus 1.1.2019, tavoitteena täysi 

palveluvalikoima. 

Maakunnan on siirrettävä kokeiluhankkeen päättyessä 

palvelut sote-keskuksen tuotantovastuulle viimeistään 

1.1.2023 (täysimääräinen palveluvalikoima) 

12/2022 

Poikkeuslupa haettava 30.9.2018 mennessä. Se voidaan myöntää 

Valtioneuvoston päätöksellä enintään 1.1.2021 asti. Tällöin maakunta 

tarjoaa vähintään 15% perustason sote-palveluiden käyttömenojen 

laajuudesta asiakasseteleiden avulla. 

Valinnanvapaus- 

kokeilut (Sote-keskus) 

 

Poikkeuslupamenettely 
(Sote-keskus) 

Täydet sote-keskuksen 

palvelut (Sote-keskus) 

Rajatut sote-keskuksen  

palvelut (Sote-keskus) 

 

Valinnanvapauden 

toteutumisen kokonaisuus 

7/2019 

Täysimääräinen palvelu-

valikoima käytössä 

viimeistään 1.1.2022. 

Suunhoidon yksikkö 
Valinnanvapaus toteutuu maakunnissa suun terveydenhuollon yksikön valinnan osalta 

1.1.2019 lähtien. 
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Rajatut sote-

keskuksen 

palvelut 

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUT VALINNANVAPAUSMALLISSA 

1. Sosiaali- ja 

terveydenhuollon 

ohjaus ja neuvonta 

2. Terveystarkastuk-

set 

3. Lääkärin ja 

hoitajien 

vastaanotot 

4. Kuntoutustarpeen 

arviointi 

5. Edellisiin liittyvät 

todistukset 

 

Maakunnan liikelaitos 

tuottaa muut 15 § 

mukaisista palveluista 

kunnes ne siirtyvät 

täysimääräisinä 

1.1.2023 mennessä 

sote-keskuksille. 

Täydet sote-

keskuksen 

palvelut 

 

1. Rajatun sote-keskuksen 

palvelut. Lisäksi 

2. Lyhytaikaisia, ennalta 

ehkäiseviä sosiaalipalveluja 

(sosiaaliohjaus, kasvatus- ja 

perheneuvonta, kotipalvelu) 

3. Apuvälineet lukuun ottamatta 

yksilöllisesti sovitettavia  

4. Lyhytaikainen kotisairaanhoito 

ja kotihoito  

5. Maakunnan harkinnan 

mukaan muita konsultaatio- ja 

vastaanottopalveluita (esim. 

erikoislääkärit) 

6. Sosiaalihuollon päihdetyön 

ohjaus ja neuvonta 

7. Sosiaalihuollon 

mielenterveystyön ohjaus ja 

neuvonta ja psykososiaalinen 

tuki 

 

1. Äitiys- ja 

lastenneuvolat 

2. Sikiöseulonnat 

raskaana 

oleville 

        (maakunnan 

        päättämällä   

        tavalla)  

    

 Maakunta päättää 

siirtyvätkö ehdot 

täyttäville sote-

keskuksille vai 

säilyvätkö 

maakunnan 

liikelaitoksessa. 

Neuvolat 

1. Nykyinen erikoissairaanhoito 

ml. ympärivuorokautinen 

päivystys 

2. Terveyskeskusten 

vuodeosastot 

3. Kaikki sosiaalipalvelut, myös 

suoran valinnan palvelut 

siltä osin, kun ne eivät ole 

riittäviä tai tarve on 

pitkäaikainen  

4. Yksilölliset apuvälineet, 

vaativa kuntoutus ml. 

erilaisia terapioita 

5. Kouluterveydenhuolto ja 

opiskeluterveydenhuolto 

6. Muu kotisairaanhoito ml. 

kotisairaala ja 

kotisaattohoito 

Maakunnan 

liikelaitos 

1. Terveysneuvonta ja 

terveystarkastukset sekä 

hoitosuunnittelu 

2. Hammaslääkärin ja suun 

terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden 

vastaanottotoiminta 

3. Suunhoidon peruspalvelut, 

ehkäisevät ja korjaavat 

hoitotoimenpiteet sekä 

kuvantamispalvelut 

4. Hammasproteettiset 

korjaukset 

5. Hammaslääkärin 

todistukset ja lausunnot 

 

 Maakunta voi päättää 

vaativimmista konsultaatioista. 

Liikelaitokseen jää alle 18 –

vuotiaiden suunhoito (erillis-

päätös  

Suunhoidon 

yksikkö 



- 

Muutoksen toimeenpano 



- 

Uudistuksen onnistumisen avaintekijät 
 
• Sitoutuneisuus ja keskinäinen 

luottamus kaikkien toimijoiden välillä 

• Yhteistyö asukkaiden, päättäjien ja 
henkilöstön välillä 

• Omaehtoisuus ja oman maakunnan 
erityispiirteiden huomiointi 

• Digitalisaatio, toimintatapojen 
uudistaminen ja hyvä johtaminen 

• Rohkea ote tulevaisuuteen 

 

8.5.2017 21 

Maakunta 
voi olla 

suuri tai pieni. 
Ovathan 

valtiotkin. 



- 

Sote- ja maakuntauudistuksen tiekartta 

• tarkoitettu erityisesti sote- ja 
maakuntauudistuksen 
valmistelijoille maakunnissa 

• kuvattuna vaiheittain sote- ja 
maakuntauudistuksen 
alueellisen valmistelun 
etenemistä ja sen kansallista 
tukea vuoden 2019 alkuun 
saakka 

• jäsennettynä, mitä alueilla 
tulisi ottaa huomioon ja 
toteuttaa kussakin vaiheessa 

alueuudistus.fi/tiekartta 

ESIVALMISTELU 
1.7.2017 
SAAKKA 

VÄLIAIKAINEN 
VALMISTELU- 
TOIMIELIN 
1.7.2017- 
28.2.2018 

MAAKUNTA- 
VALTUUSTO 
1.3.-31.12.2018 

JÄRJESTÄMIS- 
VASTUU 
SIIRTYY 
MAAKUNNILLE 
1.1.2019 
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SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  ●  VALTIOVARAINMINISTERIÖ 

Lisätietoja: alueuudistus.fi 
 

Uutiskirjeiden tilaus: 
alueuudistus.fi/uutiskirjeet 

 
Twitter:   

@STM-Uutiset 
#sote, #sote2019 

 


