
Maakuntauudistuksella luodaan Suomeen moderni 
ja kustannustehokas julkinen hallinto, joka palvelee 
kaikkia asukkaita. Uudistuksella turvataan tärkeät 
palvelut ja sujuvoitetaan asiointia. Kansalaiset 
saavat lisää mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa.

Maakuntauudistuksen peruslähtökohdat
• Suomeen perustetaan 18 maakuntaa. Ne järjestävät 1.1.2020 

lähtien kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Lisäksi 
maakunnat vastaavat muun muassa pelastustoimesta, 
maataloushallinnosta, ympäristöterveydenhuollosta, 
työvoimapalveluista ja elinkeinojen edistämisestä.

• Valtio rahoittaa maakuntien järjestämät palvelut, 
ja maakunta päättää rahoituksen kohdentamisesta. 

• Maakunta johtaa palveluja yhtenä kokonaisuutena.

• Muun muassa ELY-keskukset, TE-toimistot, 
aluehallintovirastot ja maakuntien liitot lakkautetaan. 
Niiden tehtäviä siirretään maakunnille.

• Uudistuksessa valtion ja kuntien palveluksesta 
siirtyy maakuntiin yli 200 000 työntekijää. Siirrossa 
noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

• Kunnilla ja järjestöillä on jatkossakin tärkeä tehtävä 
edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Kuntien 
mahdollisuudet vastata tehtävistään turvataan.

Käytännön hyödyt
• Kaikki kansalaiset saavat samoja ja yhtä laadukkaita  palveluja.

• Resursseja käytetään 
fiksummin ja tehokkaammin.

• Palveluja nykyaikaistetaan.

• Kansalaiset pääsevät vaikuttamaan.

• Yritysten tarvitsemia palveluita kootaan 
saman toimijan vastuulle.
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Miksi maakuntauudistus tarvitaan?

Uudistus tarvitaan, sillä palvelujen saatavuudessa 
ja laadussa on eroja kuntien ja alueiden välillä. 
Laadukkaat palvelut vaativat leveämmät hartiat.

Myös palvelujen rahoittaminen käy entistä vaikeammaksi, 
sillä väestö ikääntyy ja tarvitsee enemmän palveluja.

Mikä on uudistuksen tavoite?

Maakuntauudistuksen jälkeen julkisia palveluja järjestävät valtio, 
maakunnat ja kunnat. Uudistuksella luodaan tarkoituksenmukainen 
työnjako niiden välille. Näin vahvistetaan julkisen talouden 
kestävyyttä ja hillitään palvelujen kustannusten kasvua.

Resursseja käytetään fiksummin

Uudistuksella kurotaan umpeen iso osa julkisen 
talouden kestävyysvajeesta. Hallituksen 10 miljardin 
euron säästötavoitteesta noin 3 miljardia euroa on 
tarkoitus saada sote- ja maakuntauudistuksesta.

Palveluja uudistetaan digitaalisiksi, asiakaslähtöisiksi ja 
kustannustehokkaiksi. Tavoitteena on sujuvat palvelut 
sekä uusien toimintatapojen hyödyntäminen.

Uudistuksessa noudatetaan 
hyvää henkilöstöpolitiikkaa

Henkilöstö on uudistuksen tärkein voimavara. 
Uudistuksen onnistuminen edellyttää hyvää johtamista 
ja sitoutunutta henkilöstöä. Maakunnan palvelukseen 
siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä voimassa 
olevat työ- tai virkasuhteen oikeudet ja velvollisuudet.

Asukkailla monipuoliset 
vaikutusmahdollisuudet

Maakunnan asioista päättää vaaleilla valittu 
 maakuntavaltuusto. Se päättää ja vastaa maakunnan 
 taloudesta ja toiminnasta. Ensimmäiset maakuntavaalit 
pidetään lokakuussa 2018. Sen jälkeen maakuntavaalit 
pidetään neljän vuoden välein kuntavaalien yhteydessä.

Maakuntavaaleissa äänestäminen on tärkeä vaikuttamisen 
kanava. Vaikuttamismahdollisuuksia ovat myös aloiteoikeus 
ja asiakasraadit sekä  keskustelu- ja kuulemistilaisuudet. Voit 
vaikuttaa myös esimerkiksi maakunnan nuorisovaltuustossa, 
vanhus- ja vammaisneuvostoissa tai asiakasraadissa. 
Kehitystyössä kerätään kokemuksia palvelujen käyttäjiltä.

Monipuolisilla osallistumiskeinoilla voidaan lisätä 
demokratiaa, vaikka vastuu palvelujen järjestämisestä 
siirtyykin aiempaa laajemmalle alueelle.

Mitä maakuntauudistus tarkoittaa minulle?



Sote-uudistuksessa koko 
julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto 
uudistetaan. Uudistuksen tekevät 
valtio ja kunnat.

Nykyisin kunnat järjestävät julkiset 
sosiaali- ja terveyspalvelut, 1.1.2020 
vastuu palvelujen järjestämisestä 
siirtyy 18 uudelle maakunnalle.

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle?

Tavoitteena palveluja, 
terveyttä ja yhdenvertaisuutta

• Sosiaali- ja terveyspalveluissa 
otetaan käyttöön tehokkaimmat ja 
vaikuttavimmat toimintatavat

• Ihmisten erot hyvinvoinnissa 
ja terveydessä vähenevät

• Ihmiset saavat sosiaali- ja terveyspalvelut 
nykyistä yhdenvertaisemmin

Oikeus puhua äidinkieltä

Sinulla on asiakkaana oikeus käyttää suomea 
tai ruotsia sekä tulla kuulluksi ja saada asiakirjat 
hallintoasioissa suomeksi tai ruotsiksi. Jos 
yhteistä kieltä ei ole, henkilökunnan pitää 
varmistaa, että ymmärrät, miten asiasi hoidetaan.

Kiireellinen hoito ja tuki turvana

• Jatkossa saat kaikkein vaativimman 
hoidon laajan päivystyksen sairaalasta. 
Näitä on Suomessa 12. Näin varmistetaan 
osaava ja laadukas hoito.

• Keskussairaaloiden yhteispäivystyksen 
tarjoavat usein tarvittuja päivystys-
palveluja kuten nykyisinkin.

• Sosiaali- ja terveyskeskuksissa lisätään 
vastaanottoja iltaisin ja viikonloppuisin.

Julkinen palvelulupaus

• Maakunta antaa julkisen 
palvelulupauksen alueen asukkaille. 
Lupauksessa kerrotaan, miten palvelut 
aiotaan maakunnassa toteuttaa.

• Maakunnan pitää kertoa, ovatko palvelut 
toteutuneet lupauksen mukaisesti.

Lähipalvelut monipuolistuvat

Toimipisteissä tarjottavia sosiaali- 
ja terveyspalveluja täydennetään 
uudenlaisilla lähipalveluilla:

• aikaa säästäviä digitaalisia 
palveluja ja neuvontaa

• kotiin tuotavia palveluja, kuten neuvolan 
perhetyötekijä tai tai iäkkäiden palvelut

• liikkuvia palveluja, kuten rokotusbussi

Sote-uudistus tarvitaan, koska

• väestö ikääntyy ja tarvitsee monenlaisia, 
nykyistä yksilöllisempiä palveluja

• ihmiset eivät saa yhdenvertaisesti palveluja

• sosiaali- ja terveyspalveluissa 
on tehottomia toimintatapoja

• Suomen taloustilanne on 
vaikea ja julkinen sektori 
velkaantuu

Sosiaali- ja terveyspalvelut 
sisältävät monia palveluja

Julkiset sosiaali ja terveyspalvelut ovat 
palveluja, jotka valtio rahoittaa verovaroilla. 
1.1.2020 alkaen maakunnat järjestävät ne.

avoterveydenhuollon palvelut • sairaalapalvelut 
suun terveydenhuolto • mielenterveys- ja 
päihdepalvelut • äitiys- ja lastenneuvolat 
aikuissosiaalityö • lastensuojelu • vammaispalvelut  
vanhusten asumispalvelut • kotihoito 
kuljetuspalvelut • ympäristöterveydenhuolto

Palvelut nykyistä yksilöllisemmin

Tavoitteena on, että sosiaali- ja 
terveyspalvelut ovat toimiva kokonaisuus. 
Jonoja on nykyistä vähemmän, kun palvelut 
ja hoitopolut ovat sujuvia. Saat palvelut 
tilanteesi mukaan ja oikeaan aikaan. Pääset 
nopeammin lääkäriin ja muihin palveluihin.

Palvelujen 
valintaan saa apua

Tarvittaessa saat tukea 
sosiaali- ja terveyspalvelujen 
valintaan verkkopalvelusta, 
neuvontapuhelimessa 
tai palveluohjaajalta.

Asiakas voi valita 
nykyistä vapaammin

• Voit valita nykyistä vapaammin hoitajan 
ja lääkärin sekä sosiaalipalveluihin 
liittyvää neuvontaa. Lisäksi voit valita 
hammashoitolan, jossa saat hoitoa.

• Jos olet kotihoidon asiakas, voit 
tarvittaessa saada asiakassetelin ja 
valita, keneltä hankit kotiin palveluja.

Valinnanvapaus parantaa 
palveluihin pääsyä

Asiakkaana voit valita nykyistä laajemmin, 
mistä hankit sosiaali- jaterveyspalvelut. 
Voit valita maakunnan yhtiön, yksityisen 
yrityksen tai järjestön palvelun valinnan-
vapauden piiriin kuuluvissa palveluissa. 
Asiakasmaksu on kaikissa sama.


