
Sote-ratkaisu siirtyi  
- mitä alueilla tapahtuu 

Tarja Myllärinen 



Alkuperäinen aikataulu  

• Hallituksen esitys eduskuntaan 4.12. 
» Perustuslakivaliokunnan lausunto 

» Laki voimaan lopputalvella tai keväällä 2015 

• Sote-alueiden muodostaminen 
» Käynnistyskokous (ensimmäinen edustajainkokous) 

toukokuussa2015 

• Sote-alueet aloittavat 1.1.2016 
» Tuottamisvastuussa olevien kuntayhtymien 

muodostaminen 

» Valmistelu 2015 - 2016 

• Sote-alue päättää järjestämispäätöksestä 
viimeistään 31.10. 2016 

• Tuottamisvastuussa olevat kuntayhtymät 
aloittavat 1.1.2017 
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Sote-tuotantoalueiden valmistelun tilanne maakunnittain  
Arvio 13.3.2015 

Tuotanto käynnissä 

Valmisteluryhmät nimetty, valmistelu ei ole käynnistynyt 

Valmistelutyöryhmiä ei ole asetettu 

Valmisteluryhmät nimetty, valmistelu liikkeellä 

Maakunnat ja väkiluku (31.12.2013) 
1. Uusimaa   1 585 473 as. 
2. Varsinais-Suomi    470 880 as. 
4. Satakunta     224 556 as. 
5. Kanta-Häme    175 481 as. 
6. Pirkanmaa    500 166 as. 
7. Päijät-Häme    202 424 as. 
8. Kymenlaakso    180 845 as. 
9. Etelä-Karjala    132 252 as. 
10. Etelä-Savo     152 518 as. 
11. Pohjois-Savo    248 430 as. 
12. Pohjois-Karjala    165 445 as. 
13. Keski-Suomi    275 320 as. 
14. Etelä-Pohjanmaa    193 977 as. 
15. Pohjanmaa    180 384 as. 
16. Keski-Pohjanmaa      68 677 as. 
17. Pohjois-Pohjanmaa    403 287 as. 
18. Kainuu       79 975 as. 
19. Lappi     182 514 as. 
      josta Länsi-Pohja      62 400 as. 

HUOM.  
Kaikilla alueilla valmistelu ei tapahdu kaikkien kuntien osalta maakunnittain.  
Lapin maakunnassa on kaksi erillistä valmistelualuetta.  

Keskussairaalan sijaintipaikka 



Kuntaliiton hallituksen kannanotto 
sote-uudistukseen 23.4.2015 

• Sote- uudistuksessa on kyse historiallisen suuresta 
julkisen hallinnon rakenteiden uudistamisesta 

• Uudistuksessa määritellään kuntien tehtävät ja rooli 
kokonaan uudelleen 

• Sote-uudistuksella on merkittävä vaikutus  kuntien ja 
muun hallinnon rooliin ja rahoitukseen.  
» Valtion aluehallinnon rooli ja tehtävät tulevaisuudessa sekä 

» demokratian rakenteiden määrittelystä ja kuntien elinvoiman 
turvaamisesta 

• Kuntaliitto kannattaa uudistuksen laaja-alaista ja 
parlamentaarista valmistelua 
» Komiteatyyppinen valmistelu. 

• Valmistelussa on syytä ylittää ministeriöiden rajat  
» valmistelu voisi toteutua valtioneuvoston kanslian tai 

valtiovarainministeriön johdolla.  
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Miten tästä eteenpäin? 

- Toimintaympäristöstä riippumattomia onnistumisen 
peruselementtejä ovat: 
- Yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä 

- Henkilöstön sitouttaminen muutostyöskentelyyn 

- Tavoitteellinen johtaminen 

- Mittareiden käyttöönotto ja niiden pohjalta luodut 
kannusteet, omahoitoon kannustavat muutokset 

- Innovatiiviset uudet toimintamallit ja tietotekniikan 
hyödyntäminen 

- Alueellinen yhteistyö edistää tulevaa uudistusta 

- Alueellinen valmistelu kokoaa alueellisia resursseja 
ja toimijoita 
- Yliopistot ja ammattikorkeakoulut, elinkeinoyhtiöt, 

järjestöt jne. 
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