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Sote-uudistus: yhdenvertaiset palvelut kaikille 
 
Sote-uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenver-
taisempia palveluja, vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä 
kustannusten kasvua. 

 
Uudistuksessa julkiset sosiaali- ja terveys-
palvelut kootaan yhden johdon eli maakun-
nan alaisuuteen. Maakunnan ja palvelun-
tuottajien vastuulla on sovittaa palvelut yh-
teen asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi ja 
toimiviksi palvelu- ja hoitoketjuiksi.  

Asiakkaan näkökulmasta yhteensovittami-
nen tarkoittaa, että ylimääräiset käynnit, 
odottaminen ja jonottaminen vähenevät 
hyvin järjestetyissä palveluissa.  

Ihmisten tärkeimmät lähipalvelut turvataan 
ja palvelujen tarjoamistavat monipuolistu-
vat. Palvelut eivät välttämättä ole aina toi-
mipaikkaan sidottuja. Palveluja voidaan tuo-
da enemmän kotiin ja tarjota sähköisiä ja 
liikkuvia palveluja.   

 

Sujuva tiedonkulku tärkeää 

Jotta palvelut toimivat hyvin yhteen, asia-
kasta koskevan tiedon on kuljettava suju-
vasti toimijoiden välillä. Valtio rahoittaa 
merkittävästi tietojärjestelmien yhteensovit-
tamista. 

Kun maakunta pystyy seuraamaan tietojär-
jestelmien kautta palvelujen kysyntää ja 
tarjontaa päiväkohtaisesti, toiminnasta tulee 
paljon joustavampaa. Maakunta voi tarpeen 
mukaan ostaa lisää palveluja yksityisiltä ja 
järjestötuottajilta. 

Tarkoitus on ottaa parhaat toimintatavat 
käyttöön kaikissa maakunnissa. Tällöin ih-
miset saavat nykyistä yhdenvertaisempia ja 
laadukkaampia palveluja. 

Koko maassa otetaan käyttöön nykyisten 
kuntien ja kuntayhtymien hyviä innovaatioi-
ta sekä kehitetään uusia palvelumalleja 
hankkeissa ja kokeiluissa. 

Esimerkiksi lapsiperheiden palvelut kootaan 
maakunnissa kokonaisuudeksi, missä pai-
nottuu moniammatillinen varhainen tuki.  

Samoin vanhusten ja vammaisten palvelut 
uudistuvat. Tavoitteena on tukea ihmisten 
toimintakykyä ja lisätä vapautta valita itselle 
sopivimmat palvelut.  

Uudessa sote-mallissa maakunnat saavat 
rahoituksensa valtiolta. Kaikki rahoitus kul-
kee maakunnan kautta palvelujen tuottajille. 
Kunnat eivät enää järjestä, tuota tai rahoita 
sosiaali- ja terveyspalveluja. Kuntien tärke-
äksi tehtäväksi jää edistää hyvinvointia ja 
terveyttä.  

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 
1.1.2020. Tällöin vastuu julkisista sosi-
aali- ja terveyspalveluista siirtyy  
kunnilta 18 maakunnalle.  Uudistuksen 
valmistelua voi seurata verkossa osoit-
teessa alueuudistus.fi. 
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Maakuntiin monituottajamalli 

Sosiaali- ja terveyspalveluja voivat jatkos-
sakin tuottaa julkiset, yksityiset ja kolman-
nen sektorin toimijat, eli maakunnat, yrityk-
set ja järjestöt. Tämä tarkoittaa, että maa-
kunnissa on monituottajamalli. 

Maakunnan on omassa toiminnassaan ero-
tettava sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-
täminen ja palvelujen tuottaminen.  

Lakiesitysten mukaan maakunnan omia pal-
veluja tuottaa sen liikelaitos. Maakunta voi 
myös tarvittaessa ostaa palveluja. Lisäksi 
maakunta voi halutessaan yhtiöittää palve-
lujaan.  

 
Asiakkaan valinnanvapaus kasvaa  

Jatkossa asiakas voi valita julkisen, yksityi-
sen tai kolmannen sektorin palveluntuotta-
jan valinnanvapauden piiriin kuuluvissa pal-
veluissa. Uudistuksen tarkoituksena on vah-
vistaa erityisesti perustason palveluita ja 
turvata nykyistä nopeampi hoitoon pääsy.  

Hallituksen linjauksen mukaan asiakas voisi 
valita:  

● perustason palveluja tarjoavan sosiaali-  
  ja terveyskeskuksen sekä hammashoitolan 
● palveluntuottajan asiakassetelillä 
● henkilökohtaisen budjetin palveluntuotta-
jat. 

Maakunnan liikelaitoksen palveluissa asiakas 
voi valita minkä tahansa maakunnan liikelai-
toksen ja sen palveluyksikön. 

Uudistuksen myötä kasvaa sote-
ammattilaisten vastuu ohjata asiakas oikei-
siin palveluihin ja huolehtia asiakkaan palve-
lujen kokonaisuudesta. 

Maakunnan tehtävä on varmistaa, että julki-
set, yksityiset ja kolmannen sektorin palve-
lut toimivat yhteen, tieto kulkee sujuvasti ja 
palvelut täyttävät laatukriteerit.  

Sairaanhoidon matkakorvausten ja avohuol-
lon lääkekorvausten siirtämistä maakuntien 
vastuulle selvitetään osana uudistusta. Yksi-
tyisen terveydenhuollon sairausvakuutus-
korvauksista luovutaan siirtymäajan jälkeen. 
Jatkovalmistelussa uudistetaan asiakasmak-
suja koskevat säännökset.  

 
Kustannusten kasvua hillitään  

Uudistuksen tavoitteena on vähentää valtion 
tarvetta ottaa velkaa palvelujen rahoittami-
seksi. Verotuloja ei kerry yhtä paljon kuin 
aiemmin, kun väestö ikääntyy ja työikäisiä 
on vähemmän.  Sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen rahoitusta ei kuitenkaan leikata, vaan 
menojen kasvuvauhtia hillitään.  

Kustannusten hillintä edellyttää, että kaikis-
sa maakunnissa otetaan käyttöön nykyaikai-
set, parhaat toimintatavat:  

• Yksittäisistä palveluista kootaan asia-
kaskeskeiset, sujuvat hoito- ja palve-
luketjut.  

• Sähköisiä palveluja lisätään ja ihmi-
siä kannustetaan omahoitoon. 

• Varmistetaan tietojärjestelmien yh-
teentoimivuus. 

• Ihmisille ja perheille tarjotaan ajoissa 
ja helposti matalan kynnyksen palve-
luja. 

• Edistetään ikäihmisten toimintakykyä 
ja mahdollisuutta asua kotona.  

• Ihmisten arkiympäristöt rakennetaan 
niin, että ne edistävät terveyttä ja 
hyvinvointia. 

• Eri ammattiryhmien työtehtäviä ja 
työnjakoa tarkistetaan.  
 

Uudistukseen liittyvät keskeiset lait 
ovat parhaillaan eduskunnan käsit-
telyssä. Uusi valinnanvapauslaki 
valmistuu vuoden 2018 maaliskuuk-
si.  Eduskunnan on tarkoitus päättää 
laeista yhtä aikaa keväällä 2018. 
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