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MIKSI!?

• Kaventaa hyvinvointi- ja 

terveyseroja

• Turvata yhdenvertaiset ja 

laadukkaat palvelut

• Parantaa palvelujen saatavuutta 

ja saavutettavuutta erityisesti 

perusterveydenhuollossa

• Turvata ammattitaitoisen 

työvoiman saanti

• Hillitä kustannusten kasvua
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Sote-uudistus =

sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi siirtyvät 

kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille,

Hyvinvointialueita tulee Suomeen 21 + Helsinki + HUS.
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UUDENMAAN ERILLISRATKAISU

• Uudenmaan erillisratkaisun 
perusteella Uudellamaalla 
hyvinvointialueita on neljä ja 
Helsingin kaupunki. 

• Lisäksi Uudellamaalla 
erikoissairaanhoidon 
järjestämisestä vastaa HUS-
yhtymä. 

• Terveydenhuollon 
järjestämisvastuu jakautuu 
erikseen määriteltävällä 
tavalla edellä mainittujen 
välillä. 
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MIKÄ ON HYVINVOINTIALUE?

• Kunnista ja valtiosta erillinen 
alue, jolla on itsehallinto.

• Asukkailla on äänioikeus 
aluevaaleissa (ei Helsinki).

• Vaaleilla valitaan valtuutetut 
alueen ylimpään 
päätöksentekoelimeen, 
aluevaltuustoon.

• Vastaa sekä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen että 
pelastustoimen 
järjestämisestä.

Perusterveydenhuolto, 
erikoissairaanhoito, 
neuvolat, 
kouluterveydenhuolto, 
vanhustenhuolto, 
vammaispalvelut, 
työkykypalvelut,
pelastustoimi.

• Hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisestä vastaavat 
hyvinvointialueet ja kunnat 
yhdessä.
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SOTE-UUDISTUS

• Julkinen sektori on palvelujen 
järjestäjä ja pääasiallinen 
tuottaja. 

• Yksityiset toimijat ja kolmas 
sektori täydentävät.

• Erityistason palveluille viisi 
yhteistoiminta-aluetta, jotka 
pohjautuvat nykyisiin 
erityisvastuualueisiin (erva).  

• Nykyinen henkilöstö siirtyy 
tehtäviensä mukana 
hyvinvointialueiden 
palvelukseen vuonna 2023. 

Noin 172 900 henkilöä 332 
kunnasta tai kuntayhtymästä.
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SOTE-UUDISTUS

Soten rahoitusvastuu siirtyy 
kunnilta valtiolle. 

• Hyvinvointialueen rahoitus 
perustuu pääosin valtion 
rahoitukseen ja 
asiakasmaksuihin.

• Alueen mahdollista 
verotusoikeutta selvitetään 
parlamentaarisesti.

• Kuntien alennettava 
kunnallisveroa 12,39 
prosenttiyksikköä, jotta 
kokonaisveroaste ei nouse.
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ASUKKAIDEN OSALLISTUMIS- JA 
VAIKUTTAMISKEINOJA

• Äänioikeus aluevaaleissa

• Äänestysoikeus 
hyvinvointialueen 
kansanäänestyksessä 

• Aloiteoikeus 
hyvinvointialueen toimintaa 
koskevissa asioissa

• Aluehallituksen on 
asetettava:

1. nuorisovaltuusto

2. vanhusneuvosto

3. vammaisneuvosto 

• Vaikuttamistoimielinten 
jäsenet valitaan 
hyvinvointialueen kunnissa 
toimivien vastaavien 
toimielinten jäsenistä. 
Myös muita voidaan valita.
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Mistä löydän tietoa alueeni 
tilanteesta?



TIETOA ALUEESI TILANTEESTA

www.soteuudistus.fi

• Interaktiivinen 
hyvinvointialuekartta 

Auttaa seuraamaan sote-
uudistuksen etenemistä 
alueellisissa 
kehittämishankkeissa.

https://soteuudistus.fi/hyvinvoin
tialuekartta

• Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskushankkeet 
alueilla (Innokylässä) 

• Oman alueen järjestöjen 
verkostot

• Kunnan nettisivut, 
viranomaiset ja 
kunnanpäättäjät
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http://www.soteuudistus.fi/
https://soteuudistus.fi/hyvinvointialuekartta
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/etela-karjala-tulevaisuuden-sote-keskus


TUKEA JA TIETOA ALUEELLASI

Sote-muutostuki (SOSTE)

Työskentelee sen puolesta, että 
järjestöt varmistavat paikkansa 
sote-uudistuksen jälkeisessä 
Suomessa.

Hankkeessa on työntekijä 
jokaiselle alueelle Suomessa.

Ole heihin tarvittaessa rohkeasti 
yhteydessä!

Maakuntien verkostojärjestöjen 
neuvottelukunta 

Toiminnan tavoitteena on tukea 
maakunnissa toimivien järjestöjen 
toimintaedellytyksiä 
sekä 
vahvistaa niiden äänen kuulumista 
valtakunnallisessa 
vaikuttamistoiminnassa. 
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www.verkostojarjestot.fi/sote-

muutostuki/

Kartasta löydät, 

hyvinvointialueesi valmisteluun 

liittyviä ryhmiä ja niissä mukana 

olevia järjestöjä.
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http://www.verkostojarjestot.fi/sote-muutostuki/
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Materiaalia vaikuttamisen tueksi 

www.reumaliitto.fi 

-> Tietoa meistä 

-> Reumaliitto vaikuttaa 

-> Yhdistysten vaikuttaminen

Sote-uudistus –

Miksi ja miten vaikuttaa? -video
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Sote-uudistus =

sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi siirtyvät 

kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille.

Hyvinvointialueita tulee Suomeen 21 + Helsinki + HUS.

Oman alueen tilanteesta on saatavilla tietoa.



Liity jäseneksi:

www.reumaliitto.fi/fi/reumaliitto/

tule-mukaan-osallistu/liity-jaseneksi

https://www.reumaliitto.fi/fi/yhdistykset
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