
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä 
Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula 
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen 
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka

Kärkihankkeet:Kärkihankkeet:
Hyvinvointi ja terveys sekä 
reformitreformit 

3.9.2015        



STRATEGINEN  PAINOPISTEALUE:

H i i i jHyvinvointi ja terveys

H i i i j t d i i t it ö h äHyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmä
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I Valtioneuvoston kanslia    I vnk.fi2



Kärkihanke 1: 
Palvelut asiakaslähtöisiksi

KUVAUS: Toteutetaan kansalliset tietosisältöjen ja rajapintojen 
määritykset ja tietojärjestelmäpalvelut sekä lainsäädäntömuutokset.  

TAVOITE: Asiakaslähtöiset, omatoimisuutta tukevat toimintaprosessit 
sosiaali‐ ja terveydenhuoltoon. Tarkoituksenmukainen sosiaaliturva.

9/169/16 12/17 6/1812/17 12/18

Kokemus-
asiantuntijuuden

HE: 
Asiakastietolain

Tieto-
järjestelmä-

Kokeilut: 
omahoito, 

Kokeilujen 
arviointi

Kokeilujen 
edellyttämät asiantuntijuuden 

ja asiakkaiden 
osallistumisen 
toimintamallit 

määritelty

Asiakastietolain 
ja 

terveydenhuolto-
lain muutokset

S l it i

j j
ratkaisut 

toteutuksessa

o a o to,
palveluseteli 

(9/2016 -
12/2017), 
perustulo
(1/2017

Palvelulupaus  
on määritelty

y
HE:t

annettu

Sosiaaliturva-
lainsäädännönSelvitys asumis-

perusteisesta 
sosiaaliturvasta

(1/2017-
12/2018)

lainsäädännön 
uudistaminen

PÄÄTOIMENPITEET:
1. Kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamallin määrittely ja
ihmisten oman vastuunoton lisäämisen mahdollistaminen.
2. Lainsäädännön uudistaminen: tietojen yhteiskäyttö, hoitoon pääsy, kokonaissuunnitelma, 2016. Sos. turvalainsäädäntö 2018
3 Ti t jä j t l ä tk i t ähköi h it l l h k i t l l t li
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3. Tietojärjestelmäratkaisut: sähköinen omahoito, palveluhakemisto, palveluseteli
4. Palvelusetelin ja omahoidon kokeilut, perustulokokeilu 



Kärkihanke 2: 
Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

KUVAUS: Aktiivinen elämäntapa arkipäiväistetään yhdessä ihmisten ja järjestöjen 
kanssa. Terveelliset elämäntavat tehdään helpoiksi ja houkutteleviksi.

TAVOITE: Lisätään terveitä elämäntapoja, kuten liikuntaa, ja 
vahvistetaan mielenterveyttä jokaisen suomalaisen arjessa sekä 
loivennetaan hyvinvointi‐ ja terveyseroja.

9/161/16 2/17 1/181/17

Päätös 
rakennus-
terveys-

ohjelmasta

Yhteistyöllä 
hyvinvointia 
ja terveyttä 

2025 ja 

Kärki-
hankkeen 
mukaiset 

kokeilut  ja 

Ministeriöiden 
välisen poikki-
hallinnollisen  

yhteistyön 

Vaikuttavat 
mallit 

käyttöön 
laajalti

Työterveys 
2025-

linjaukset

juurruttami-
nen

käynnistyvät

malli valmis

PÄÄTOIMENPITEET:

1. Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025 ‐ ja Työterveys 2025 –linjaukset
2. Kärkihankkeen mukaiset kokeilut, juurruttaminen ja levittäminen
3. Toimijoiden yhteistyö uudelle tasolle paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti, 
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j y y p , j ,
mukaan lukien uuden työn ja yrittäjyyden luominen



Kärkihanke 3: 
Toteutetaan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

KUVAUS: Koko lapsi‐ ja perhepalveluiden palvelujärjestelmän 
uudistaminen

TAVOITE: Nykyistä lapsi‐ ja perhelähtöisemmät, ennaltaehkäisevät ja 
vaikuttavat palvelut.

12/1612/15 12/171/17

Päätös 
muutos-

ohjelmasta

Alueelliset 
osaamis- ja 

tukikeskukset  
luotu

Lapsi- ja 
perhe-

vaikutusten 
arviointimalli 

valmis

Matalan 
kynnyksen 

perhe-
keskukset 

toiminnassa

PÄÄTOIMENPITEET:

valmis toiminnassa

PÄÄTOIMENPITEET:

1. Uuden palvelukokonaisuuden mallintaminen

2. Luodaan uudistusta ohjaava ja toimeenpaneva koordinaatiorakenne

3 Vahvistetaan muutostyötä kuntakokeiluilla ja uusien palvelukokonaisuuksien käynnistämiseen kohdennetuilla
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3. Vahvistetaan muutostyötä kuntakokeiluilla ja uusien palvelukokonaisuuksien käynnistämiseen kohdennetuilla 
käynnistymisavustuksilla.



Kärkihanke 4: 
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa sekä vahvistetaan kaikenikäisen omaishoitoa

KUVAUS: Iäkkäiden palvelujärjestelmä uudistetaan. Omais‐ ja 
perhehoitajien hyvinvointia lisäävä toimintamalli juurrutetaan.

TAVOITE: Iäkkäille sekä omais‐ ja perhehoitajille nykyistä 
yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannuksia alentavat 
palvelut

12/1611/15 12/17 12/186/18

Valtio-
neuvosto 
vahvistaa 
linjaukset

Koordinaatio-
rakenne

luotu

Kunta-
kokeilut  

toteutettu

Seurannat ja 
arvioinnit 

tehty

Uudet 
toimintamallit 

käytössä
Kokonaisuus 

toimii

PÄÄTOIMENPITEET:

1. Palvelukokonaisuuden ja toimintamallien määrittelyt

2. Uudistusta ohjaavan ja toimeenpanevan koordinaatiorakenteen luominen  
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3. Mallinnus ja kokeilut



Kärkihanke 5: 
Osatyökykyisille tie työelämään

KUVAUS:  Muutetaan osatyökykyisten asema työmarkkinoilla. Tehostetaan 
palvelujärjestelmän toimintaa osatyökykyisten työllistymistä tukevaksi, toteutetaan  
ammattilaisten osaamisen nostaminen laajalla koulutusinterventiolla, rakennetaan 
toimintamallit hoitoon ja kuntoutukseen ohjaukseen, lisätään vammaisten 
ittäj ttä kä t t ök ttö läkk j i t l j

TAVOITE: Lisätään merkittävästi osatyökykyisten työssä 
pysymistä ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. yrittäjyyttä sekä parannetaan työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen 

yhteensovittamista. 

pysymistä ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. 

2/1610/15 12/17 6/18 12/182/1610/15 12/17 6/18 12/18

Päätös 
muutos-

ohjelmasta.

Koulutukset 
ja kuntapilotit  
käynnistyvät

Toimet 
vammaisten 
yrittäjyyden

Toimen-
piteiden

vaikuttavuu-

Hallituksen 
esitykset lain-

säädännönohjelmasta.
Uudistus-
linjaukset 

valmiit

käynnistyvät yrittäjyyden 
lisäämiseksi

vaikuttavuu
den arviointi 

valmis

säädännön 
muuttami-

seksi valmiit 

PÄÄTOIMENPITEET:

1. Tehostetaan osatyökykyisten työllistymistä tukevan palvelujärjestelmän toimintaa koulutusintervention, 
työkykykoordinaattorimallin, kuntapilottien  ja muiden työllistymistä tukevien uudistusten avulla
2 Li ätää i t ittäj ttä j t h t t k it t hd lli k i lk t t ök k i iä
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2. Lisätään vammaisten yrittäjyyttä ja tehostetaan pk‐yritysten mahdollisuuksia palkata osatyökykyisiä
3. Tuotetaan käytännön tietoa kannustinloukuista niiden purkamiseksi



REFORMITREFORMIT
R f i i i t it ö h äReformiministerityöryhmä

perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (puheenjohtaja sotessa)
kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (puheenjohtaja kuntien tehtävien u a ja uud s us s e u e ä e (pu ee jo aja u e e ä e
karsinnassa sekä alue- ja keskushallinnon uudistuksessa)
sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä
puolustusministeri Jussi Niinistö
sisäministeri Petteri Orposisäministeri Petteri Orpo
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka
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Reformi 1:
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

KUVAUS:  Sosiaali‐ ja terveydenhuolto siirretään kuntaa suurempien 
itsehallintoalueiden vastuulle. Järjestäjällä on vastuu siitä, että sosiaali‐ ja 
terveyspalvelut toimivat jatkossa sujuvana palvelukokonaisuutena. Uudistus 
tukee erillisenä päätöksenä tehtävää aluehallinnon uudistusta.

TAVOITE: Hyvinvointi‐ ja terveyserot kaventuvat ja kustannusten 
hallinta paranee.

4/1610/15 10/16 7/17 1/1917-1812/15

Päätös 
l id

Linjaukset Järjestämis-
l ki l t

HE
d k t

Sote-
jä j tä i l ki

Vaalit ja 
t

Järjestämis-
talueiden 

määrästä ja 
rahoituksen 
perusratkai-

susta

ICT:n
ohjauksesta, 

rakennus-
investointien 

koordinaatiosta

laki lausunto-
kierrokselle

eduskuntaan järjestämislaki muutos-
hallinto

vastuu 
sote-alueille

PÄÄTOIMENPITEET:

koordinaatiosta 
ja vaalien 

periaatteista

1. Integroidaan julkiset sote‐palvelut ja uudistetaan järjestämisen rakenteet

2. Siirrytään yksikanavaiseen rahoitukseen

3. Lisätään valinnanvapautta ja monipuolistetaan tuotannon tapoja
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4. Varmistetaan ICT:n, digitalisaation ja hyvien käytäntöjen koordinaatio sote‐
uudistuksen yhteydessä.



Reformi 2:
Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen 

KUVAUS: Vähennetään kuntien kustannuksia karsimalla lakisääteisiä 
tehtäviä ja velvoitteita. Kehitetään palveluprosesseja ja edistetään 
kokeilukulttuuria. 

TAVOITE: Vähentää kuntien kustannuksia 1 miljardilla eurolla

12/159/15 3/16
Prosessi tavoitteineen ja aikatauluineen on jatkuva, 
esitykset voimaan tapauskohtaisesti 
2016 alkaen

2016-2017 2016-

Toimenpide-
ohjelma

Esitykset kuntien 
tehtävien ja 

velvoitteiden 

Säästöarvioiden 
kokonaiskuva ja 

valmistuneet 

Hallituksen 
esitykset 

säädösten 

Säädösten 
voimaantulo

PÄÄTOIMENPITEET:

1. Kuntien tehtäviä karsitaan sekä velvoitteita vähennetään ja joustavoitetaan

vähentämiseksi säästöarviot muuttamiseksi

1. Kuntien tehtäviä karsitaan sekä velvoitteita vähennetään ja joustavoitetaan
velvoitetyypeittäin.

2. Luodaan edellytyksiä ottaa käyttöön olennaisesti tuloksekkaammat ja 
joustavammat toimintokohtaiset ja sektorirajat ylittävät palveluprosessit.
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3. Luodaan valtioneuvostotasoiset sääntelypolitiikan periaatteet ja uudistetaan 
kuntien tehtävien ohjaus ja valvontamalli.



Reformi 3: 
Tulevaisuuden kunta

KUVAUS: Arvioidaan kuntien asemaa, kuntademokratian toimivuutta ja tehtävien 
muutosta itsehallintoalueiden perustamisen jälkeen. Erityisenä painopisteenä on 
kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat elinvoimatehtävät.  Uudistetaan 
peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmää vastaamaan muuttunutta tilannetta.

TAVOITE:Määrittää kuntien roolia ja tehtäviä sekä suhdetta 
itsehallintoalueisiin. Uudistaa peruspalveluiden 
valtionosuusjärjestelmä.

p p j j

12/164/16 12/2017 1/2019

Pohjaselvitys 
kuntien 
aseman 

muuttumisesta 
sekä sääntely-

Parlamentaa-
risen ryhmän 

alustavat 
linjaukset

Lainsäädäntö-
muutosten 
valmistelu

Lainsäädäntö 
voimaan

sekä sääntely
politiikasta

PÄÄTOIMENPITEET:

1. Määritellään parlamentaarisena työnä kunnan rooli ja tehtävät sote‐
uudistuksen ja itsehallintoalueiden myötä

2 Määritellään kunnan asema suhteessa uuteen itsehallintotasoon
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2. Määritellään kunnan asema suhteessa uuteen itsehallintotasoon

3. Uudistetaan peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmä



Reformi 4: 
Aluehallinnon uudistaminen

KUVAUS: Hallitus tekee valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon 
yhteensovituksesta erillisen päätöksen kun perusratkaisu sote‐uudistuksesta on 
tehty. Ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja 
toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille.

TAVOITE: Valtion aluehallinto ja maakuntahallinto yhteen 
sovitetaan ja yksinkertaistetaan julkisen aluehallinnon 
järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). 

1/16 12/16 5/17 1/194/16

Hallituksen 
linjaus 

aluehallinnon 
uudistuksen 

Selvitysvaihe 
valmis

HE-luonnos ja 
ehdotukset 

valmiina

HE 
aluehallinnon 

uudistamisesta

Lainsäädäntö 
voimaan

perusteista 

PÄÄTOIMENPITEET:

1. Valmistellaan aluehallinnon uudistus ja päätetään siitä. Uudistuksen 
kohteena organisointimallit sekä tehtävänjako itsehallintoalueiden, valtion 
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g j ,
keskus‐ ja aluehallinnon sekä kuntien välillä. 



Reformi 5: 
Keskushallinnon uudistaminen

KUVAUS: Uudistetaan keskushallintoTAVOITE: Keskushallinto, jonka rakenne, ohjaus ja johtamisjärjestelmät ovat selkeät, jolla 
on kyky muutokseen ja riskienhallintaan ja jonka palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja 
ensisijaisesti sähköisiä. Kokonaisuuden hallinta hallinnolliset sektorirajat ylittäen.

4/161/16 12/16 5/17 1/19

Hallituksen 
linjauspäätös 

keskus- ja 
aluehallinnon 

uudistamisesta

Selvitysvaihe 
valmis

HE-luonnos ja 
ehdotukset 

valmiina

HE
Keskus-
hallinnon 

uudistamisesta

Lainsäädäntö 
voimaan

uudistamisesta

PÄÄTOIMENPITEET:

1. Valmistellaan keskushallinnon uudistus ja päätetään siitä. Uudistuksen kohteena 
organisointimallit sekä tehtävänjako itsehallintoalueiden valtion keskus ja
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organisointimallit sekä tehtävänjako itsehallintoalueiden, valtion keskus‐ ja 
aluehallinnon sekä kuntien välillä. 


