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Pääministeri Marinin hallitusohjelma
Kestävän talouden Suomi
Hiilineutraali ja luonnon
monimuotoisuuden turvaava Suomi
Suomi kokoaan suurempi maailmalla

Suomi 2030 on
sosiaalisesti, ekologisesti
ja taloudellisesti kestävän
kehityksen yhteiskunta.

Turvallinen oikeusvaltio Suomi
Elinvoimainen Suomi

Luottamuksen ja tasa-arvoisten
työmarkkinoiden Suomi
Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja
mukaan ottava Suomi
Osaamisen, sivistyksen ja
innovaatioiden Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistaminen

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -OHJELMA
•
•
•
•
•
•

Peruspalvelujen parempi saatavuus, 7 vuorokauden hoitotakuu
Palvelut sovitetaan yhteen, apu yhdestä paikasta
Sote-ammattilaisten sujuva työnjako, moniammatilliset tiimit
Erikoistason palvelut täydentävät peruspalveluita
Digitalisaatio tukee toiminnan uudistamista
Tutkimus- ja kehittämistoiminta vahvistaa sosiaali- ja terveyskeskuksia

SOTE-RAKENNEUUDISTUS

Toimivat sotepalvelut
uusissa
maakunnissa

Maakunnat: sote-palvelut, pelastustoimi
5 yhteistoiminta-aluetta

MAAKUNTIEN MONIALAISUUS / Parlamentaarinen valmistelu
MAAKUNTIEN VEROTUSOIKEUS / Parlamentaarinen valmistelu

Lähde: Soteuudistus.fi

Valtionapuhankkeiden
kokonaisuus
• Maakuntien laajuisia
hankkeita
• Hankkeet tukevat ja
hyödyttävät toinen toisiaan
• Muut mahdolliset pienemmät
kehittämishankkeet
täydentävät kokonaisuutta

Sote-rakenneuudistuksen
valmistelua tukeva
hanke 2020-2021

Tulevaisuuden
sosiaali- ja
terveyskeskushanke-kokonaisuus
2020-2022

Palvelujen järjestäminen,
johtaminen ja
tietojärjestelmien
kehittäminen, hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen,
tutkimus ja kehittäminen,
osallisuus ja digitalisaatio

Peruspalveluiden
vahvistaminen ja sisällöllinen
kehittäminen sekä
uudenlainen
toimintakulttuuri

Muut kehittämishankkeet 2020-2022
Lastensuojelun
kehittäminen
Asunnottomuuden
vähentäminen
Työkykyohjelma
Sosiaalihuollon
kirjaamisvalmennus
Mielenterveys-strategia

Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -hankekokonaisuus

Kansallisen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
ohjelman tarkoitus ja tavoitteet
•

Marinin hallituksen visiona, että Suomi on maa, jossa jokainen saa hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti.
Palvelut ovat kustannustehokkaita ja vaikuttavia. Ne rakentuvat joustavasti ja kokonaisvaltaisesti ihmisen elämäntilanteiden tarpeiden
ympärille.

•

Ohjelman tarkoituksena on tukea maakuntien alueita (maakuntia) valmistelemaan ja ottamaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen
sosiaali- ja terveyskeskus, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla ja, joka rakentuu ihmisten tarpeiden mukaisesti.

•

Kyseessä on sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden toiminnallinen kehittäminen nykyrakenteissa ja nykylainsäädännöllä.

Kansallisen ohjelman tavoitteet kaikille maakuntien alueiden hankkeille
1.
Palveluiden
yhdenvertaisen
saatavuuden,
oikea-aikaisuuden
ja jatkuvuuden
parantaminen

2.
Toiminnan
painotuksen
siirtäminen
raskaista
palveluista
ehkäisevään ja
ennakoivaan
työhön

3.

4.

5.

Palveluiden
Palveluiden laadun
ja vaikuttavuuden monialaisuuden ja
yhteentoimiparantaminen
vuuden
varmistaminen

Lisäksi:
Kustannusten
nousun
hillitseminen

Vuoden 2020 haussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia

Asiakasosallisuuden vahvistaminen
Digitaalisuuden hyödyntäminen
Toimintakulttuurin muutos

Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
-hankekokonaisuus
Sote-keskuksen
monialainen peruspalveluiden ydin

1.

SAATAVUUS, OIKEA-AIKAISUUS,
JATKUVUUS

Sote-keskuksen
mielenterveys- ja päihdepalvelut

2.

EHKÄISEVÄ JA ENNAKOIVA TYÖ

3.

LAATU JA VAIKUTTAVUUS

4.

MONIALAISUUS,
YHTEENTOIMIVUUS

5.

Sote-keskuksen
lasten, nuorten ja perheiden palvelut

KUSTANNUSTEN NOUSUN
HILLITSEMINEN

Sote-keskuksen
ikääntyneiden palvelut ja omaishoito

• Perustetaan monialaiset sote-keskustiimit
• Ammattilaiset toimivat yhdessä uudenlaisin toimintatavoin

• Vahvistetaan avun varhaista saatavuutta osana muuta sotekeskusasiointia
• Parannetaan palveluiden saavutettavuutta

• Vahvistetaan varhaisia ja perustason mielenterveys- ja
päihdepalveluita
• Kehitetään yhteinen ohjauksen ja neuvonnan toimintamalli
• Perhekeskus toimintamalli osa sote-keskusta

• Kehitetään kotihoidon sisältöjä ja saatavuutta
• Otetaan käyttöön yhteinen omaishoidon tuen malli
• Monipuolistetaan kotiin annettavia palveluita
• Kehitetään asiakas- ja palveluohjausta

ASIAKASOSALLISUUS DIGILOIKKA ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUS JOHTAMINEN TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS

Lainvalmistelu

Perusperiaatteet hallitusohjelmassa
•

Maakunnat (itsehallintoalueet) + 5 yhteistyöaluetta

•

Maakuntien järjestämisvastuu: sote-palvelut ja pelastustoimi

•

•

•

Monialaisuus selvitetään parlamentaarisesti 2020 loppuun mennessä

•

Uudenmaan sote-erillisselvitys tehtiin 2019

Julkiset palvelut vahvassa roolissa
•

Maakunnat järjestävät sote-palvelut pääosin julkisena palveluna

•

Yksityinen ja kolmas sektori täydentävät palveluja

•

Kuntien rooli palvelujen tuottajana –erillisselvitys tehtiin 2019

Rahoitusjärjestelmä
•

Rahoitus maakunnille pääosin valtiolta, perustuu tarvevakioituihin kriteereihin

•

Maakuntavero ja monikanavarahoituksen purkaminen selvitetään vuoden 2020 loppuun mennessä

Lainsäädännön eteneminen
•

Sote-uudistuksen lainsäädäntö valmistellaan eri ministeriöiden yhteistyönä.

•

Sote-uudistus koskee suoraan n. 40:ä lakia, joista merkittävimpiä ovat:
•

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen

•

pelastustoimen järjestäminen

•

maakuntajako

•

maakuntien hallinnon ja talouden järjestäminen

•

maakuntien rahoitus

•

kuntien valtionosuusjärjestelmän muuttaminen

•

Lisäksi uudistukseen liittyy n. 100 muuta lakia, joihin tarvitaan muutoksia.

•

HE maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä
Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

•

Eduskuntaan viikolla 49/2020

•

Lausuttavaksi arviolta jo kesällä 2020.

Tiekartta maakuntien perustamiseen ja järjestämisvastuun siirtymiseen
Lainsäädäntö voimaan
Maakuntien väliaikaiset
Maakuntavaltuustot
valmisteluelimet
Vapaaehtoinen valmistelu

Vaihe 1

Järjestämisvastuu siirtyy

Esivalmistelu, HE

Vaihe 2

Vaihe 3

Vaihe 4

Vaihe 5

Johtaminen (esim. osaaminen, kyvykkyydet, johtamisen välineet, tuotannon ohjaus, tietopohja, viestintä, verkostot)

Hallinto (esim. rakenteet, demokratia ja osallisuus, henkilöstön siirrot, tietohallinto)

Talous (esim. rahoitus, konsernitalous, omaisuus, sopimukset)

Palvelut (esim. palvelurakenne, -verkko ja -tuotanto, sähköiset palvelut, asiakasviestintä, yhteistyö)

Linkkejä ja lähteitä
•

Soteuudistuksesta yleisesti www.soteuudistus.fi

•

Alueiden skype-info 5.5. https://soteuudistus.fi/documents/16650278/20707725/Alueiden+skype+5.5..pdf/f3234689-20e2-797f-af3033e846000209/Alueiden+skype+5.5..pdf

•

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelma ja hankeopas: https://soteuudistus.fi/documents/16650278/20529791/Tulevaisuudensotehakuopas.pdf/3ef1557c-feab-845b-799f-092e123fd67f/Tulevaisuudensote-hakuopas.pdf

•

Sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukevan hankkeen hankeopas: https://soteuudistus.fi/documents/16650278/20529795/Hankeopas+taitettu.pdf/0c982e5125bc-5752-ba05-9c4b22db9bfe/Hankeopas+taitettu.pdf

• Valtionavustukset. Valtion tuki alueelliseen sote-valmisteluun (kaikki tiedot valtionavustushauista): https://soteuudistus.fi/valtionavustushaut
• Ministeri Kiurun aluekierros helmikuussa 2020 https://soteuudistus.fi/documents/16650278/20707725/Ministerin+aluekierros2020.pdf/c6181947-5cf7-9a6c-fd0c3253451b560b/Ministerin+aluekierros2020.pdf

• Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi
lainsäädännöksi https://stm.fi/hanke?tunnus=STM055:00/2019

Kiitokset!
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