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Uudistuksen lainvalmistelun tilanne

• Iso osa lainvalmistelusta on tehty tai on valmistelun 
loppuvaiheessa.

• Korjauksia on tarpeen tehdä neljään lakiin 36 lain säilyessä 
entisellään voimaantulopäivää ja siitä johtuvia teknisiä muutoksia 
lukuun ottamatta.

• Sisällöllisesti muutoksia tehdään muun muassa maakuntalakiin, 
jossa täsmennetään maakuntien investointien ohjausta. 

• Laajempaan uuteen valmisteluun valtioneuvostossa palautui 
ainoastaan valinnanvapauslaki

• Näiden lakien vahvistamisen jälkeen muuta lainsäädäntöä 
joudutaan päivittämään laajalti ennen 1.1.2020
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Uusi hallituksen esitys valinnanvapaudesta

• Uusi valinnanvapausmalli valmistellaan syksyllä 2017. Lausuntokierros 
marras-joulukuussa 2017 ja viimeistely talvella 2018. Eduskunnalle 
keväällä 2018.

• Valmistelua johtaa STM:n osastopäällikkö, ylijohtaja Kirsi Varhila

• Perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella tehtävät keskeiset 
muutokset suhteessa edelliseen esitykseen
• yhtiöittämisvelvollisuus poistetaan, maakunnan ei tarvitse yhtiöittää omaa 

palveluntuotantoaan
• valinnanvapausjärjestelmän voimaantuloa myöhäistetään, vaiheittainen 

voimaantulo vuodesta 2020 alkaen
• tarkennetaan ja tarvittaessa poistetaan julkisen hallintotehtävän antaminen 

muulle toimijalle kuin viranomaiselle
• palveluntuottajien tehtävärajaus katsottava tarkasti erityisesti 

sosiaalihuollon palveluissa
• tarkennetaan valinnanvapauden pilotointia koskevia säännöksiä
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Asiakkaan osallisuus ja kuuleminen
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Hyvinvoinnin edistäminen                    
kaikkien vastuulla

Kansanterveystyö ja rakenteellinen 
sosiaalityö uuteen arvoon
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Koulutus ja tutkimus uudessa sotessa

• Sote-palvelujärjestelmän tulee kantaa oma vastuunsa koulutus- ja 

tutkimustoiminnasta

• Sote-uudistus pitää sisällään erilaisia toimia ja yhteistyörakenteita, joilla 

pyritään varmistamaan ja myös kehittämään sosiaali- ja 

terveydenhuollon koulutusta ja TKI-toimintaa

• Koulutuksen ja tutkimuksen integrointi osaksi uutta palvelujärjestelmää 

tulee väistämättä vaatimaan panostusta sekä palvelujärjestelmältä, 

korkeakouluilta että STM:ltä

Sinikka Salo



-

Viisi sote-yhteistyöaluetta
Yliopistosairaalaa ylläpitävät maakunnat

 Sopivat maakuntien kanssa kehittämisyhteistyöstä

 Yhteistyösopimus:
- Yhteistyö ja työnjako koulutuksen, tutkimuksen ja 

kehittämistoiminnan toteuttamisessa

- Varmistettava toimintayksiköiden riittävät     

henkilöstövoimavarat ja osaaminen

18 maakuntaa:
 alueen sote-kehittäminen

ja kehittämisyhteistyö

 menetelmien, tuotteiden ja palvelujen 

kehittäminen korkeakoulujen, järjestöjen ja  

elinkeinoelämän kanssa

 osaamistarpeiden arviointi ja osaamisen 

kehittäminen korkeakoulujen kanssa

 henkilöstön osallistuminen 

täydennyskoulutukseen

Tutkimus-

laitokset

Korkeakoulut

Sosiaalialan 

osaamis-

keskukset

Muut 

osaamis-

keskittymät

STM Ohjausyksikkö, Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta

Valtioneuvosto vahvistaa valtakunnalliset strategiset tavoitteetTKI-toiminta

Sote-

rakenteissa
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Koulutus- ja tutkimustoiminnan rahoitus

• Tutkimuskorvauspykälät siirtymässä lähes sellaisenaan uuteen sote-

järjestämislakiin

• Laajennus koskemaan myös sosiaalitieteellistä tutkimusta

• Koulutuskorvauspykälät kirjoitettu kokonaan uusiksi

• Taustalla erityisesti erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen 

ohjausvastuun siirtyminen OKM:stä STM:öön.

• Koulutuskorvausta esitetään laajennettavan koskemaan:

• Yliopistoja

• Kaikkia yliopiston hyväksymiä koulutukseen osallistuvia toimijoita

• Muita sote-alan yliopistotasoisia koulutuksia
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Muu koulutustoiminnan kehittäminen

• Valinnanvapauslakiin tulossa sote-järjestämislakia tukevat säännökset 

esim. tilojen käytöstä ja koulutettavien ottamisesta

• OKM:n kanssa käynnistetty sote-uudistukseen liittyvien uusien 

osaamistarpeiden selvittäminen

• Lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) uudistaminen

• Myös OKM:ssä samalla tutkintorakenteen uudistuksia käynnissä

• Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen 

toimenpideohjelma vuosille 2017-2019 julkaistu syksyllä 2016
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Muutos tehdään 

yhdessä!

Muutostuki

Tavoite: sote- ja maakunta-

uudistuksen edellyttämä 

muutos etenee ja toteutuu 

maakunnissa ja niiden 

yhteistyöalueilla 

suunnitellussa aikataulussa
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 Maakunnan toiminnan käynnistämisen valmistelu
 maakunnalliset sote-koordinaattorit
 uusien yhteistyö- ja toimintamallien edistäminen, kärkihankkeet & muutostuki
 järjestöyhteistyö 
 sote- ja maakuntauudistuksen muutoksen tiekartta - alueuudistus.fi/tiekartta
 järjestämisen käsikirja
 väestön osallisuus 
 henkilöstön tukeminen

 Ohjaus- ja arviointiprosessin simuloinnin valmistelu ja aloitus, maakunnan tiedolla 
johtamisen tuki ja tietopohjan vahvistaminen

 Yhteistyöaluekohtainen työ 
 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä koulutus 

 Sotedigi-muutosohjelman maakunnallisen toteutuksen varmistaminen 
 Asiakasnäkökulma digitaalisiin palveluihin

 Valinnanvapauden pilotoinnin tukeminen
 Viestintä 
 Muutosjohdon akatemian valmennukset
 Sote-uudistuksen riskienhallinnan varmistaminen
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Muutostuen painopisteet syksy 2017
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SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  ● VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätietoja: alueuudistus.fi

Uutiskirjeiden tilaus:
alueuudistus.fi/uutiskirjeet

Twitter: @STM-Uutiset
#sote #sote2019

KIITOS!
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