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Näin hallitus toteuttaa ohjelmaansa

31.8. 9.–10.9 28.9. 30.9. 

Budjettiriihi –

vuoden 2016 TAE 

ja 2015 kolmas 

LTAE ja julkisen 

talouden 

suunnitelma (JTS)

Eduskuntaan vuoden 

2016 TAE ja vuosien 

2016–2019 JTS

Kärkihankkeiden ja 

reformien 

toimeenpanon 

päälinjat valmiit. 

Julkistukset tällä 

viikolla 

painopistealueittain. 

Syyskuun loppuun 

mennessä:

- tiedonanto 

eduskunnalle 

hallituksen 

suunnitelmista 

kilpailukyvyn 

parantamiseksi 

- pääministerin 

ilmoitus 

kärkihankkeista ja 

reformeista 
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• Viisi strategista painopistettä kärkihankkeineen ja  rakenteelliset 

uudistukset eli reformit = hallituksen muutosohjelma

• 1,6 mrd euroa 26 kärkihankkeeseen ja korjausvelan pienentämiseen 

vuosina 2016–2018

• Reformit: eläkeuudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, kuntien 

tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, Tulevaisuuden kunta sekä alue-

ja keskushallinnon uudistukset
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Kärkihankkeiden toteutus
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Hallituksen strategiset painopistealueet 

• Työllisyys ja kilpailukyky

• Osaaminen ja koulutus

• Hyvinvointi ja terveys

• Biotalous ja puhtaat ratkaisut

• Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen
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• 26 kärkihanketta, yhteensä toimenpiteitä noin 80

• Panostukset kohdistetaan painopistealueittain:

• Työllisyys ja kilpailukyky 170 milj. euroa

• Osaaminen ja koulutus 300 milj. euroa

• Hyvinvointi ja terveys 130 milj. euroa

• Biotalous ja puhtaat ratkaisut 300 milj. euroa

• Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen 100 milj. euroa

• Lisäksi korjausvelan lyhentämiseen 600 milj. euroa
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Hallituksen kärkihankkeet
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• Tiistai 1.9. Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

• Keskiviikko 2.9. Biotalous ja puhtaat ratkaisut 

• Torstai 3.9. Hyvinvointi ja terveys sekä reformit

• Perjantai 4.9. Työllisyys ja kilpailukyky sekä osaaminen ja koulutus
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Kärkihankkeiden esittely painopistealueittain
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Reformi:

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.

PÄÄTOIMENPITEET:

1. Integroidaan julkiset sote-palvelut ja uudistetaan järjestämisen rakenteet

2. Siirrytään yksikanavaiseen rahoitukseen

3. Lisätään valinnanvapautta ja monipuolistetaan tuotannon tapoja

4. Varmistetaan ICT:n, digitalisaation ja hyvien käytäntöjen koordinaatio sote-

uudistuksen yhteydessä.

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

Päätös 

alueitten 

määrästä ja 

rahoituksen 

perusratkai-

susta

Linjaukset 

ICT:n

ohjauksesta, 

rakennus-

investointien 

koordinaatiost

a ja vaalien 

periaatteista

Järjestämis-

laki lausunto-

kierrokselle

HE

eduskuntaan

Sote-

järjestämislaki

Vaalit ja 

muutos-

hallinto

Järjestämis-

vastuu 

sote-alueille


