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Tilannekuvan 
ylläpitäminen

Uudistuksen tehostettu 
käsittely nykyisissä 
verkostoissa ja uutiskirjeissä

Kuntien ja alueiden 
tilannekuvan kokoaminen

Sote-tulevaisuuspäivät –
avoimet seminaarit 

Valmisteluun 
vaikuttaminen kunnille 
tärkeimpien kysymysten osalta

▪ Alueiden ja kuntien 
erilaisuuden huomiointi

▪ Painopisteen siirtäminen 
peruspalveluihin ja 
ennaltaehkäisevään 
toimintaan

▪ Kuntien kyky vastata niille 
jäävistä tehtävistä

▪ Digitalisaation 
mahdollisuuksien 
hyödyntäminen

Kuntatoimijoiden 
tukeminen 

Etenemisen edellytysten 
varmistaminen

Kuntatoimijoiden tukeminen 
muutoksessa

Alueiden ja kuntien 
valmistelijoiden 
verkostoyhteistyö

Kuntaliitto ja sote - uudistus

Kuntaliitto tekee työtä, jotta 
kunnat onnistuvat tehtävissään
Kuntaliiton missio



Sote-uudistuksen tavoitteet

• Väestön terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventaminen

• Yhdenvertaisten ja laadukkaiden 
sosiaali- ja terveyspalveluiden 
turvaaminen

• Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
saatavuuden ja saavutettavuuden 
parantaminen

• Ammattitaitoisen työvoiman saannin 
turvaaminen

• Kustannusten kasvun hillitseminen
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Kanta-Häme

• Muodostettaisiin 21 hyvinvointialuetta
• Soten ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyisi 

kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille
• Myös vastuu oppilashuollon kuraattori- ja 

psykologipalveluista siirtyisivät 

• Uudenmaan maakunnassa 
• Palvelujen järjestämisestä vastaisi neljä 

hyvinvointialuetta, Helsingin kaupunki sekä 
erikoissairaanhoidossa HUS-yhtymä

• Hyvinvointialueella olisi alueellaan 
itsehallinto.

• Soten alueellisen yhteistyön ja 
tarkoituksenmukaisen palvelurakenteen 
varmistamiseksi muodostettaisiin viisi 
yhteistyöaluetta

• Kunnille jäisi ensisijainen vastuu hyvinvoinnin 
ja terveyden edistämisestä4

Hallituksen sote-rakenneuudistus
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Sote-uudistuksen aikataulu 2020–2022

2020 2021 2022 2023

HE-luonnos

lausunnoilla

15.6.–25.9.2020

HE

eduskuntaan

12/2020

Lakien 

voimaan tulo

Väliaikais-

hallinto 

Aluevaalit

alkuvuosi 

2022

Alue-

valtuustojen

toimikausi

alkaa 3/2022

Hyvinvointi-

alueille 

siirtyvät 

tehtävät

1.1.2023

HE-valmistelu
Lausunto-

kierros

Eduskunta-

käsittely
Väliaikaishallinto

Aluevaltuusto

HUS-yhtymä

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kehittämishankkeet 2020–2022

Rakenneuudistusta koskevat kehittämishankkeet 2020–2021

Muut kehittämishankkeet 2020–2022

Sote-100

Avustuspäätökset 6/2020 –



Hallituksen esitys 
8.12.2020
• Hyvinvointialuelaki

• Sote-järjestämislaki

• Laki pelastustoimen järjestämisestä

• Hyvinvointi- ja maakuntajakolaki

• Laki soten ja pelastustoimen järjestämisestä 
Uudellamaalla

• Voimaanpanolaki (Laki sotea ja pelaa koskevan 
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan 
lainsäädännön voimaanpanosta)

• Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta

• Lisäksi muutoksia 41 muuhun lakiin

http://soteuudistus.fi/he

http://soteuudistus.fi/he






Yhteistyöhön sekä alueiden ja kuntien 
erilaisuuteen kiinnitettävä huomiota

• Kunnille jäävillä tehtävillä ja yhteistyöratkaisuiden toimivuudella 
hyvinvointialueiden kanssa on suora yhteys mm. terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventamista ja kustannuskehityksen hillintää koskien tavoitteiden toteutumiseen

• Kriittisiä asiakasryhmiä yhteistyön toimivuuden näkökulmasta mm. : Lapsiperheet 
ja nuoret, maahanmuuttajat, työttömät ja osatyökykyiset, syrjäytymisvaarassa 
olevat ym. 

• Lainsäädännössä ja uudistuksen toimeenpanossa tulisi turvata yhteistyön 
edellytykset kaikilla tasoilla (poliittinen päätöksenteko, organisaatioiden johto, 
palveluista vastaavat)

• Alueet ja kunnat ovat erilaisia : lainsäädännön tulisi mahdollistaa 
hyvinvointialueen ja kunnan työnjaosta ja tehtävien siirrosta sopiminen 
aluekohtaisesti. Esimerkiksi. oppilas- ja opiskelijahuollon psykologit ja kuraattorit 
sekä ympäristöterveydenhuolto
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”Uudistuksessa tulisi määrittää, 
onko sosiaalityö 
kokonaisuudessaan maakuntien 
järjestämisvastuulla vai myös 
osa kuntien monialaista 
hyvinvoinnin edistämistä?”



www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Karri Vainio
karri.vainio@kuntaliitto.fi
@KarriVai

kuntaliitto.fi/soteuudistus

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/

