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Valmistelutilanne

• Hallituksen esitysluonnos lausunnoilla
– http://alueuudistus.fi/hallituksen-esitysluonnos-31-8-2016
– päättyy 9.11.2016
– lausuntoaikana esityksen viimeistelyä ja sisällöllistä tarkistamista
– maakuntakierros pidetty - keskustelua ja kuulemista

• Hallituksen esitys eduskunnalle loppuvuodesta
• Sote-tuottajalaki on myös lausunnoilla
• Maakuntien ja sote-digitalisoinnista linjaukset

– palveluiden digitalisointi
– tieto seuraa asiakasta -periaate
– tietojärjestelmät kuntoon - tavoitetila määritelty
– tehokkaalle palvelulle ja talouskasvulle tilaa
– http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/hallitus-linjasi-

sote-ja-maakuntauudistuksen-digitalisaatiota

• Valinnanvapautta ja monikanavaisen rahoituksen 
yksinkertaistamista koskeva valmistelu käynnissä => HE luonnos 
lausunnoille marraskuussa
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Uudistuksen onnistumisen avaintekijät

Sitoutuneisuus ja keskinäinen
luottamus kaikkien toimijoiden välillä

Omaehtoisuus ja oman maakunnan 
erityispiirteiden huomiointi

Yhteistyö asukkaiden, päättäjien 
ja henkilöstön välillä

Digitalisaatio, toimintatapojen 
uudistaminen ja hyvä johtaminen

Rohkea ote tulevaisuuteen

Maakunta
voi olla

suuri tai pieni. 
Ovathan
valtiotkin.
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Miksi ja mitä tavoitellaan?

Toimintatapojen muutos

Hallinnon 
sujuvoittaminen

Toimivammat palvelut

Kansalaisten suorat 
vaikutusmahdollisuudet

Taloudellisen kasvun 
edistäminen

Kustannustehokkuus

jonka tarkoituksena
on edistää 
ihmisten

ja yritysten
toimintaa.

Hallinto
on palvelua,

Avoimuus.
Asiakaslähtöisyys. 
Vuorovaikutus.

Hyvinvointi- ja 
terveyserojen 
kaventaminen

Palveluiden 
yhdenvertainen 
saatavuus, perusoikeudet

Kustannusten kasvun 
hillintä (3 mrd.)
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Sote-
kehittämisrakenne
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Nykytilan arviointia

• Kehittämisrakenteet eivät tue integraatiota

– OSKET ja PETET

• erilaiset lakisääteiset tehtävät 

• erilainen toiminta

• erilainen aluejako

• yhteistyön aste  vaihtelee, muutama yhdistetty

– Suurta vaihtelua: erikoissairaanhoidon 
monimuotoinen kehittämistoiminta sekä 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
alueellinen kehittäminen



10/14/2016

4

7

Evästyksiä asian valmisteluun

• Alkuvuosi  2015 

– Kaste-alueilla kehittäjäverkosto-tapaamisia (N=460). 

– mm. PSHP, KSSHP selvitetty tarkemmin alueellisen 
kehittämisrakenteen tilannetta. 

– Kysely kaikille verkostotapaamisiin osallistuneille (N=91).  

• 12/2015 

– Selvitys alueellisen kehittämisen nykytilasta

– 5 työpajaa alueellisesta kehittämisrakenteesta (N=90)

• 2016

– Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttava ja tehokas 
ohjaus (selvityshenkilöraportti)
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Yhteenvetoa: STM:n
tulevaisuustyöpajoista 

• 5 työpajaa päätyi keskenään monilta osin 
yhdenmukaiseen malliin

• Järjestäjää ja integraatiota tukeva kehittämisrakenne

– Toimii sote-palveluiden järjestäjän strategisen johdon 
yhteydessä yksikkönä, joka tekee kehittämistyötä 
sekä ohjaa ja koordinoi alueellista kehittämistyötä  ja 
alueiden välisiä kehittämisverkostoja

– Toiminnassa korostuvat tiedon tuotanto, analysointi 
ja hyödyntäminen 
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Etunimi 9
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36§: Sosiaali- ja terveydenhuollon 

kehittämistoiminta maakunnassa 
• Maakunta vastaa alueensa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä sekä alue- ja 

organisaatiorajat ylittävästä kehittämisyhteistyöstä. Lisäksi maakunta koordinoi ja 
ohjaa tuottajatasolla tapahtuvaa, integroitua kehittämistyötä sekä tukee kuntia 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä. Maakunta osallistuu kansalliseen sosiaali-
ja terveydenhuollon kehittämiseen sekä toimii yhteistyössä kuntien sekä koulutus-, 
kehittämis- ja tutkimustoimintaa harjoittavien organisaatioiden kanssa. 

• Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen 
maa-kuntien on kehittämistehtäväänsä liittyen sovittava muiden samaan 
yhteistyöalueeseen kuuluvien maakuntien kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon 
kehittämistoiminnan yhteistyöstä. Lisäksi mainittujen maakuntien on tehtävä 
yhteistyötä uusien menetelmien, tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä yliopistojen, 
korkeakoulujen, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
osaamistarpeen arviointia ja ammatillisen osaamisen kehittämistä on tehtävä 
yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. 

• Kaikkien maakunnan järjestämisvastuulla olevia palveluja tuottavien yhtiöiden ja 
yhteisöjen on osallistuttava palvelujen kehittämiseen maakunnan määrittelemällä 
tavalla. 

• Lapin maakunnan tehtävänä on lisäksi tukea saamenkielisten palvelujen kehittämistä. 
Uudenmaan maakunnan kehittämistoiminnan tehtävänä on tukea ruotsinkielisten 
palvelujen kehittämistä koko maassa. 
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Aikataulu

Valinnan-

vapaus- ja  

rahoitus-HE

lausunto-

kierrokselle

Valinnan-

vapaus- ja 

rahoitus-HE

eduskuntaan

Lait 

voimaan 

1.1.2019. 

Mahdollinen 

siirtymä-

aika 

Järjestämis-

laki ja maa-

kuntalaki 

julki kommen-

teille ja 

lausunto-

kierrokselle

HE sote-

järjestämis-

laiksi ja maa-

kuntalaiksi 

eduskuntaan

Sote-

järjestämis-

laki ja maa-

kuntalaki 

voimaan

1.7.2017

Väliaikais-

hallinto 

Maakunta-

vaalit

1.1.2019

järjestämis-

vastuu  

maakunnille

6-8/16 11-12/16 2/17 7/17 17-18 1/19

Järjestämislaki ja maakuntalaki

Valinnanvapauden laajentaminen ja monikanavarahoituksen yksinkertaistaminen
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Hyvää syksyä kaikille!Hyvää syksyä kaikille!Hyvää syksyä kaikille!Hyvää syksyä kaikille!


