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Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus  
- hallitusohjelman peruslinjaukset  
https://valtioneuvosto.fi/rinteen-hallitus/hallitusohjelma

 Sote-palvelujen järjestäminen kootaan kuntaa suuremmille itsehallinnollisille 
alueille, maakuntiin, joita on 18. 

 Painopistettä siirretään perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan.

 Maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen ja kolmas 
sektori toimivat täydentävinä palvelun tuottajina. Kuntien rooli selvitetään.

 Maakunnat tekevät yhteistyötä keskenään. Erityistason palvelujen turvaamiseksi 
muodostetaan viisi yhteistoiminta-aluetta (erva).

 Järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vahvistetaan ja 
järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluja turvataan.
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus 
- nostoja 

 Sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon sekä perus- ja erityistason 
palvelujen yhteensovittaminen eli integraatio ja eri ammattiryhmien 
välinen yhteistyö on saumatonta, jotta palvelut eivät pirstoudu.

 Palvelujen yhteensovittamisen tavoitteena on yhtenäiset palveluketjut ja 
erityisesti paljon palveluja tarvitsevien hoidon ja hoivan kehittäminen.
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -
nostoja

 Vähennetään riippuvuuksia.

 Päivitetään päihdestrategia ehkäisevän työn edistämiseksi sekä 
päihdepalvelujen yhteensovittamiseksi.

 Jatketaan määrätietoista työtä tupakoinnin ja alkoholin 
kokonaiskulutuksen vähentämiseksi.

 Huumehoidon tehokkuutta parannetaan ja käytön haittoja vähennetään 
laatimalla poikkihallinnollinen valtioneuvoston periaatepäätös 
huumausainepolitiikasta
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen –
nostoja 2

 Ehkäistään pelihaittoja osana rahapelipoliittista ohjelmaa.

 Laaditaan aiempaa valmistelua hyödyntäen mielenterveysstrategia.

 Uudistetaan mielenterveys- ja päihdelainsäädäntö.

 Vahvistetaan sote-järjestöjen toiminnan edellytyksiä sekä tuetaan 
järjestölähtöisen työn uudistamista ja monimuotoisuutta.

 STM:n veikkausvoittovaroista jakamien avustusten ehdot sekä 
toimintatavat uudistetaan.
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Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
parantaminen

 Käynnistetään tulevaisuuden sote-keskusten kehittämisohjelma

 Tiukennetaan hoitotakuuta perusterveydenhuollossa 
 Kiireettömässä tapauksessa hoitoon 7 päivän sisällä hoidon tarpeen 

arvioinnista
– Nykyjärjestelmällä toteutettuna vaatisi 1 600 – 2 600 lääkärin lisäämistä 

terveyskeskuksiin
– Moniammatillisten sote-keskusten kehittämisellä, digitalisoinnin hyödyntämisellä sekä 

vastaanoton uudella työnjaolla tavoite voidaan saavuttaa 1 000 yleislääkärin 
lisäyksellä

– Uudistetaan sote-ammattihenkilöstön työnjakoa ja toimintatapoja
– Tuodaan sosiaalihuollon palveluja vahvemmin osaksi tulevaisuuden sote-keskusta
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