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Mitä tiedetään hallitusohjelmasta?

• Sote-palveluiden järjestäminen kootaan 18 itsehallinnollisille maakunnalle

• Toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla.

• Maakuntien päättäjät eli valtuutetut valitaan suorilla vaaleilla. 

• Maakuntien tehtäväksi myös pelastustoiminta ja ensihoito.

• Maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. 

• Hyödynnetään edellisten hallituksien aikana tehty valmistelutyö

• Peruspalveluiden vahvistaminen

• Selvitykseen meneviä kokonaisuuksia:

– Kuntien rooli palveluiden tuottajina ratkaistaan vuoden 2019 loppuun mennessä

– Selvitetään Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun 
yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä.

– Selvitetään verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen parlamentaarisessa 
komiteassa vuoden 2020 loppuun mennessä

– Selvitetään itsehallinnollisten alueiden mahdolliset muut kunnilta, kuntayhtymiltä tai 
valtiolta siirrettävät tehtävät parlamentaarisesti vuoden 2020 loppuun mennessä

– Selvitetään ympäristöterveydenhuollon järjestäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistusta

– Valviran ja aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonta-, lupa- ja 
ohjaustehtävät sekä muiden valtion aluehallinnon tehtävien uudelleenjärjestelyt selvitetään 
parlamentaarisen selvitystyön yhteydessä.
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Keskeisimmät hallitusohjelman kehittämiskohteet

• Vähennetään riippuvuuksia

– Päivitetään päihdestrategia

– Laaditaan huumestrategia

– Vähennetään tupakointia ja 
alkoholin käyttöä

– Ehkäistään pelihaittoja

• Panostetaan kansansairauksiin

• Palvelukokonaisuudet:

– Vammaispalvelulain uudistaminen 
ja hoivahenkilöstön sitova mitoitus

– Lapsistrategia

– Ikäohjelma ja vanhuspalvelulain 
päivitys

– Mielenterveysstrategia

• Potilas- ja sosiaaliasiamies-toiminnan 
parantaminen

• Vaikeimmin työllistyvien tukeminen

• Uusia työtapoja, työnjakoa ja teknologiaa

• Painopisteen siirtäminen 
erikoissairaanhoidosta peruspalveluihin

• Perusterveydenhuollon hoitotakuu

• Sote-keskusten kehittämisohjelma

• Suun terveydenhuollon kehittäminen

• Järjestöjen roolia vahvistetaan

• Sote-integraatiota kehitetään

• Sosiaalityöhön TKI rahoitus

• Valvonta-, lupa- ja ohjaustehtävät selvitetään

• Vaiheittainen siirtyminen monialaisiin 
maakuntiin

• Palvelustelilain uudistaminen ja 
henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönotto

• Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

• Erityistason palveluiden turvaamiseksi 
muodostetaan viisi yhteistoiminta-aluetta
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2019 2020 2021 2022 20232019 2020 2021 2022 2023

Parlamentaariset komiteavalmistelut ym.

Kuntien rooliKuntien rooli

Uusimaa selvitysUusimaa selvitys

Verotus ja monikanavarahoitusVerotus ja monikanavarahoitus

Itsehallinnollisen alueen muut toiminnatItsehallinnollisen alueen muut toiminnat

Valvonta-, lupa- ja ohjaustehtävätValvonta-, lupa- ja ohjaustehtävät

YmpäristöterveydenhuoltoYmpäristöterveydenhuolto

Valtuusto-, hallitus- ja johtoryhmäpäätöksetValtuusto-, hallitus- ja johtoryhmäpäätökset

Suuntaa antava aikataulu



Lähtökohdaksi ilmiöpohjainen tarkastelu

• Yli 1 miljoonaa yksinasuvaa kansalaista

– Naiset seutukunnissa, miehet 
maaseudulla

• 26% suomalaisista asuu alle 15 000 
asukkaan taajamissa

• Riippuvuudet:

– Tupakoivia on 15,6% (koko maa 
16,6%)

– Alkoholia liikaa 33,6 % (koko maa 33,2)

– Kannabis 4,8% (koko maa 4,4%)

– Peliriippuvuus

• Jatkossa elämäntilannelähtöisyys 
aiempaa enemmän tarkasteluun

• Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen 
kysyntä on kasvanut selvästi aiemmasta

• NEET-nuoret (Not in Employment, 
Education or Training)

• Tarttuvat taudit

– Globaalisti vuonna 2050 mennessä 
10 miljoonaa kuolemaa 
antibioottiresistenssi-kehittymisen 
takia

• Tarttumattomat sairaudet (NCD)

– syöpä, sydän- ja verisuonitaudit 
(+AVH), hengityselinsairaudet, 
diabetes ja mielenterveyden häiriöt

• Elintapasairaudet

• Ikääntyminen ja huoltosuhteen muutos

• Lapsiperheiden asema ja haasteet 
yhteiskunnassa





Lapsi- ja perheystävällisyyden edistäminen

• Keinot:

– Päihdeäitien ja päihdeperheiden riittävät palvelut ja kuntoutus 

turvataan.

– Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut laitetaan kuntoon. 

Tiivistetään niiden yhteyttä olemassaoleviin palvelurakenteisiin. 

– Turvataan alaikäisten päihdetyön palvelut alueellisesti ja 

kielellisesti. 

– Sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ja heidän perheitään tuetaan 

yksilöllisin ja oikea-aikaisin palveluin. 

– Toteutetaan maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille. 

– Tuetaan rokotemyönteisyyttä ja edistetään rokotekattavuutta.
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Lapsi- ja perheystävällisyyden edistäminen

• Suomi on entistä lapsi- ja perheystävällisempi maa, joka on mukaanottava ja 
yhdenvertaisempi. Lasten ja nuorten hyvinvointi on ensisijaista. Ihmisiä tuetaan 
kohti toivomaansa lapsimäärää, perheellistyä voi monella tapaa ja erilaiset 
perhemallit ovat yhtä arvokkaita. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen 
aikuiseen.

• Keinot:

– Hyvinvoinnin vahvistaminen

– Laaditaan poikkihallinnollinen lapsistrategia YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen pohjalta eri ministeriöiden, järjestöjen ja muiden tahojen kanssa.

– Huomioidaan päätöksenteossa perheiden ja elämäntilanteiden moninaisuus. 
Tuetaan tahottomasti lapsettomien perheellistymistoiveita eri keinoin, 
turvataan hedelmöityshoitojen yhdenvertainen saatavuus. Edistetään 
vuoroviikkoasumista koskevan selvityksen toimenpide-ehdotuksia.

– Selvitetään vanhemmuuslain säätämistarve.

– Laaditaan toimenpideohjelma kiusaamiseen puuttumiseksi ja yksinäisyyden 
vähentämiseksi.

– Toimeentulon turvaaminen ja köyhyyden torjuminen
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Lapsi- ja perheystävällisyyden edistäminen

• Keinot:

– Varmistetaan, ettei työtön työnhakija menetä etuuksia sen vuoksi, ettei hän 
ole voinut ottaa tarjottua työtä vastaan lapsen hoitopaikan puutteen takia.

– Lapsiperheiden palveluiden parantaminen

– Lapsiperheiden tukemiseksi toteutetaan hyvinvointia edistäviä sekä ongelmia 
ehkäiseviä ja korjaavia toimia.

– Tiivistetään hallinnonalojen yhteistyötä ja turvataan tiedonkulku.

– Jatketaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. 

– Levitetään perhekeskustoimintamallia ja kehitetään neuvoloiden roolia. 

– Vahvistetaan parisuhdetyötä ja vanhemmuuden tukea, kasvatus- ja 
perheneuvolapalveluita parannetaan. Helpotetaan perheiden kotipalvelun 
saamis- ja myöntöedellytyksiä.

– Säädetään henkilöstömitoitus lastensuojeluun. Turvataan erityistä tukea 
vaativien lasten moniammatilliset palvelut ja levitetään tiimimallia.

– Lisätään turvakotipalveluiden saatavuutta kohti Istanbulin sopimuksen 
mukaista tasoa.
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Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyön 

tiivistämishanke



Valtuusto

Hallitus

SHP-johto

Tehtävät

Vastaa erikseen 

sovittavista SHP:n

yhteisistä 

kehityspalveluista ja 

kehitysasioiden 

valmistelusta. 

Päätöksenteko ja 

toimeenpano 

sairaanhoitopiirien 

toimesta.

PSHP

itsenäinen palvelutuotanto

KHSHP

itsenäinen palvelutuotanto

EPSHPKHSHP

EPSHP

itsenäinen palvelutuotanto

PSHP

Kuntaomistajat Kuntaomistajat Kuntaomistajat

YKSITYISKOHTAISEMPI 

KUVAUS 

KEHITYSYHTIÖSTÄ JA SEN 

TEHTÄVISTÄ

• Digisairaala

• Hankinnat

• Henkilöstö ja 

osaaminen

• ICT ja 

lääketieteellinen 

teknologia

• Juridiikka ja muut 

asiantuntijapalvelut

• Lääkehuolto

• Koulutus ja opetus

• Tilapalvelujen 

kehittäminen

• Palvelutuotannon 

kehittäminen & 

palvelumuotoilu

• Tietojohtaminen

• Tutkimus-, kehitys ja 

innovaatiotoiminta

• Viestintä

Kehitysyhtiö - Tays alustayhtiö OY

COXA
Sydän-

sairaala
Fimlab

* Uudet toiminnot erillisen päätöksenteon mukaisesti. Omistus ja palvelujen käyttö vaihtelee piireittäin

Uudet 

toiminnot

Vaihe 1

Yhtiömuotoiset palvelutuottajat,

fokussairaalat, osaamis-

keskukset / virtuaaliset 

fokussairaalat *

PSHP:n ja KHSHP:n yhteisen 

palvelutuotannon kuvaus s. 20

Valtuusto

Hallitus

SHP-johto

Valtuusto

Hallitus

SHP-johto



Strategia, palveluverkon hallinta, 

budjetti, valvonta, merkittävä 

julkisenvallankäyttö, omistaminen 

ja merkittävät investoinnit ja 

viranomaistehtävistä vastaaminen

(kunkin piirin vastuulla)

Nykyiset ja mahdolliset uudet 

yhtiömuotoiset palvelutuottajat 

(rajatusti) vastaavat määritetyn 

palvelukokonaisuuden tuottamisesta 

sairaanhoitopiirien ohjauksessa ja 

omistuksessa.

Valtuusto

Hallitus

SHP-johto

Valtuusto

Hallitus

SHP-johto

Valtuusto

Hallitus

SHP-johto

Tehtävät

Toimii erikseen sovittujen 

SHP:n yhteisten 

kehityspalveluista ja 

kehitysasioiden valmistelusta. 

Päätöksenteko ja toimeenpano 

sairaanhoitopiirien toimesta.

Yhtenäinen palvelutuotanto

Palvelutuotantoa siirretään vaiheittain tarkoituksen 

mukaiselta / merkittäviltä osin yhteiseen organisaatioon

Asiakastarpeiden / hoitolinjojen mukaiset prosessit/ 

osaamiskeskukset väestövastuuperiaatteella

Vastaa KHSHP:n ja PSHP:n

esh-palvelutuotannosta 

tarkoituksen mukaisilta osin.

EPSHP itsenäinen 

palvelutuotanto.

EPSHPKHSHP

EPSHP

itsenäinen palvelutuotanto

Sopimusyhteistyö:

Yhtenäiset hoitokäytännöt

Yhteinen kehittämistoiminta

Yhtenäiset lakisääteiset + 

ERVA-palvelut

PSHP

Kuntaomistajat Kuntaomistajat Kuntaomistajat

• Digisairaala

• Hankinnat

• Henkilöstö ja osaaminen

• ICT ja lääketieteellinen 

teknologia

• Juridiikka ja muut 

asiantuntijapalvelut

• Lääkehuolto

• Koulutus ja opetus

• Tilapalvelujen kehittäminen

• Palvelutuotannon kehittäminen & 

palvelumuotoilu

• Tietojohtaminen

• Tutkimus-, kehitys ja 

innovaatiotoiminta

• Viestintä

Kehitysyhtiö - Tays alustayhtiö OY

Itsenäinen palvelutuotanto Itsenäinen palvelutuotanto

COXA
Sydän-

sairaala
Fimlab

Yhtiömuotoiset palvelutuottajat,

fokussairaalat, osaamis-

keskukset / virtuaaliset 

fokussairaalat *

Uudet 

toiminnot

PSHP:n ja KHSHP:n yhteinen 

palvelutuotanto

• Päätös selvityksestä ja 

valmistelusta 9/2019

• Päätöksenteko toimeenpanosta 

12/2019 – 6/2020

• Toimeenpanon valmistelu 

12/2019 – 12/2020

• Palvelutuotanto organisaation 

perustaminen 2020 - 2021

Vaihe 2

Yhteisen palvelutuotannon 

organisoituminen 

vaihtoehtoisesti

a) Osuuskunta tai Yhtiö

b) Liikelaitoskuntayhtymä

* Uudet toiminnot erillisen päätöksenteon mukaisesti. Omistus ja palvelujen käyttö vaihtelee piireittäin

50-100%

0-50%



9/2017 – 6/2019
Yhteistyön tiivistämisen valmistelu

9-12/2019 VALMISTELU
PSHP ja KHSHP yhteisen palvelutuotannon valmistelu

1/2020 KEHITYSYHTIÖN 
TOIMINNAN ALOITUS
PSHP, KHSHP ja EPSHP

2020 – 2021 YHTEISTYÖN TIIVISTYMINEN 
KEHITYSYHTIÖN AVULLA

PÄÄMÄÄRÄ 2022

9/2019 PÄÄTÖKSENTEKO
Tays alustayhtiön roolin 
muuttaminen PSHP, KHSHP ja EPSHP 
yhteiseksi kehitysyhtiöksi 

1-6/2019
Yhteistyön tiivistämisen valmistelu

PSHP, KHSHP ja EPSHP YHDESSÄ PSHP ja KHSHP YHDESSÄ 

PSHP ja KHSHP yhteisen palvelutuotannon 
vaiheittainen aloitus

PSHP ja KHSHP yhteisen palvelutuotannon 
laajeneminen

Yhteistyön vaiheittainen tiivistäminen
”Tiekartta”




