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Monipuolinen 

palvelurakenne ja 

ammattitaitoinen 

henkilöstö asukkaan 

hyvinvoinnin

tukena

Palvelut sovitetaan 

asukkaiden tarpeen 

mukaisiksi 

kokonaisuuksiksi  

Maakunta 2023 -visio

Palvelut tarjotaan 

fiksusti ja rahat 

riittävät

Asukkaat 

vaikuttavat ja 

valitsevatAsukkaille sujuvia palveluja 

yhdenvertaisesti järkevin 

kustannuksin ja vaikuttava 

julkinen hallinto



Sote-uudistuksen tavoitteet ja keinot

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen

- kansanterveys- ja sosiaalityö, ennaltaehkäisy

- perustason palveluiden vahvistaminen

- vahvemmat järjestäjät ja tuotantoyksiköt: osaamisen vahvistaminen

- tarvepainotettuun kapitaatioon pohjautuva rahoitus: vaikuttavuuskannustimet

Kustannustenhallinta
- maakuntien rahoituslain mukainen rahoitusmalli ja kustannusjarru: 2,8 mrd €

- tunnistetut säästöpotentiaalit nykyisen lainsäädännön ja parhaiden käytäntöjen 
ja vaikuttavimpien hoito/palvelukäytäntöjen mukaan noin 3 mrd €

- oikea-aikainen hoito, hoidon porrastus, digitaaliset ratkaisut, palveluintegraatio



Lainvalmistelun aikataulu

1/2017 9/20172/2017 4/2017 6/2017 7/2017

HE valinnan-

vapauslaiksi 

lausunto-

kierrokselle 

26.1.2017

Maakuntalaki, 

sote-

järjestämislaki

rahoituslaki 

HE 

eduskunnalle

to 23.2.2017

HE valinnan-

vapauslaiksi 

eduskunnalle

to 20.4.2017 tai 

to 27.4.2017

Maakuntien 

tehtäväsiirtoja 

koskeva HE 

eduskunnalle 

4/2017

Hyväksytään 

eduskunnassa 

22.6.2017:

- Maakunta- ja sote-

järjestämisuudistus 

- Valinnanvapauslaki

- Sote-tuottajalaki 

- Maakuntien 

rahoituslaki 

Väliaikais-

hallinto alkaa 

valmistella 

toiminnan 

käynnistämistä 

1.7.2017 alkaen

Hyväksytään 

eduskunnassa 

9 /2017:

- Maakuntien 

tehtäväsiirtoja 

koskeva laki



Miten muutos tehdään?

• Ennen lainsäädännön voimaantuloa sitovia päätöksiä 

ei voi tehdä – on edettävä konsensushakuisesti

• Väliaikaishallinnon ja aikanaan maakuntavaltuuston 

johtaman valmistelun aikataulu on tiukka ja siksi 

maakunta aloittaa 1.1.2019 pitkälti nykyisin rakentein 

ja toimintamallein – riskien hallinta

• Varmistetaan palveluiden 100% jatkuvuus 1.1.2019
• Palveluiden käyttäjä eivät huomaa muutosta 1.1.2019

• Maakunnan johtamisjärjestelmä  pääosin valmiina 2018 syksyllä

• Tukipalvelut ja valtakunnalliset palvelukeskukset

• Aloitetaan maakunnan toiminta 1.1.2019 eteenpäin 

suuntautuvana, uudistumishaluisena ja –kykyisenä
Maakunta käynnistetään uudistuvana, oppivana organisaationa – vältetään 

vanhojen rakenteiden betonointi

• Rakenteet ja eetos mahdollistavat voimavarojen siirron back-officesta 

core-businekseen

• Avoin ulkoinen viestintä ja sisäinen kommunikaatio 

strategisena toimintatapana

.



Aikataulu – grand plan lopusta alkuun

• 2019-2027: Vision toteuttaminen:
• Resurssien pysyvä uudelleen suuntaaminen toiminnallisten (vaikuttavuus)

tavoitteiden suuntaisesti - sote-palvelujen ohjaus ja johtaminen  kokonaisuutena 
(maakuntajärjestäjä)

• Toiminnan kehittäminen mm. alueellista työnjakoa ja yhteistyötä kehittämällä –

integraatiohyötyjen ulosmittaus

• Perustason palveluiden kehittämiseen uusi vaihde - yksi rahoittajataho

• Suoran valinnan palveluiden käynnistäminen – asiakkaan valintaoikeuden tukeminen

• 3/2018-12/2018: Maakunnan toiminta käynnistyy:
• Maakuntavaalit 28.1.2018

• Toiminto-, henkilöstö-, yms. siirtoja koskevat päätökset

• Eteenpäin katsovan, uudistavan maakunnallisen toimintamallin sisäänajo

• 7/2017-3/2018: Väliaikaishallinto:
• Uudenmaan maakunta perustetaan (Y-tunnus)

• Varmistetaan edellytykset maakunnan toiminnan käynnistymiselle

• Suunnitellaan siirrot ja uusi maakunnallinen toimintamalli

• 12/2016-6/2017: Valmisteluvaihe:
• Haetaan yhteinen näkemys, muutosfilosofia

• Avoin viestintä ja kommunikaatio

• Konkreettinen projektisuunnittelu, ml. resurssit.

Asiakas-

näkökulma

!

Jatkuvuus

!

Yhteinen 

tahto

!



Soma-esivalmistelun organisaatio 

Neuvottelukunta
valmistelutahot, kuntajohtajat, henkilöstöjärjestöt, sidosryhmät, kuntien kh:n ja kv:n pjt

Poliittinen ohjausryhmä
mhs:n ”strategisten kokousten” 

laajennettu kokoonpano + mvston pj:t

MUUTOKSEN HALLINTA
muutosjohtaja ja sote-muutosjohtaja

Virkamiesjohtoryhmä
pj mkj, esittelijöinä 

muutosjohtaja ja sote-
muutosjohtaja

Kuntajohtajakokous
Kaupunkien ja kuntien kj:t

valmistelu-

ryhmä

valmistelu-

ryhmävalmistelu-

ryhmä

valmistelu-

ryhmä
valmistelu-

ryhmä

valmistelu

-ryhmä valmistelu-

ryhmä

valmistelu-

ryhmä

valmistelu-

ryhmä
valmistelu-

ryhmä

Muutoksen tuki

Erillisprojektit ja –prosessit

valmistelu-

ryhmä

valmistelu-

ryhmä

valmistelu-

ryhmä

valmistelu-

ryhmä

Sote-

tiimi

Maku-

tiimi

Maakuntahallitus 24.10.2016 § 140 



Valmistelun vaiheet

ESIVALMISTELU
-30.6.2017

VÄLIAIKAISHALLINTO

n. 1.7.2017– n. 1.4.2018

KÄYNNISTYMINEN
n.1.3.2018–31.12.2018 

Luodaan edellytyksiä tehtävien, henkilöstön ja 

omaisuuden siirtämiselle, pohjustetaan 

väliaikaishallinnon työtä (tuotetaan luonnos väliaikaisen 

toimielimen työohjelmaksi)  

Jatketaan maakunnan toiminnan ja 

käynnistämisen valmistelua, maakunta 

perustetaan  per 1.7.2017(y-tunnus ja nimenkirjoitusoikeus; 

väliaikainen toimielin ja sen esikunta, määräaikaiset palvelussuhteet 

-31.12.2018 ja muut sopimukset 31.12.2019 saakka) 

Maakuntavaltuusto ja sen alaiset toimielimet asetetaan, 

maakuntajohtaja ja konsernin muu virkamiesjohto valitaan, 

hallinto pystytetään (sis. tarvittavat henkilöstösiirrot ja 

rekrytoinnit)

Ei vielä toiminnallisesti 

tai poliittisesti sitovia 

ratkaisuja

TOIMINTA ALKAA 1.1.2019
toteutetaan loput henkilöstösiirrot (palvelutuotanto), 

omistajavaihdokset, sopimusten siirrot jne. 

Hallinnollis-

operatiiviset tehtävät

Hallintosääntö, 

johtosäännöt, konserniohje, 

maakuntastrategia, 

palvelutuotantostrategia, 

talousarvio ja 

investointisuunnitelma jne. 



Sote-valmisteluryhmät

Sote-järjestäminen
(ml. ruotsinkielisten palvelujen 

turvaaminen)

Ikäihmiset

Vammaisten 
palvelut

Lapset, nuoret, 
perheet

Päihde- ja mielenterveys-

palvelut**
Suun 

terveyden-
huolto

Työterveyshuolto

Opetus, tutkimus, 

kehitys*

Sote-päivystys*

Vapaan valinnan 
palvelut 

(Sote-keskus)**

Sote-tiimi 

Sote-muutosjohtaja, 

Sote-johtajat &

valmisteluryhmien 

pj:t

Tukipalvelut   Kliiniset 

tukipalvelut

ICT

• Kaikissa ryhmissä on 
perusterveydenhuollon, 
sosiaalihuollon ja 
erikoissairaanhoidon edustus, 
integraationäkökulma
läpi leikkaa 
valmistelutyötä

• Muutosagentit 
osallistuvat vastuu-
ryhmänsä 
toimintaan

• Ryhmissä 
huomioidaan 
hyte ja 
kuntayhdyspinta

* Perustetaan myöhemmin

** sis. aikuissosiaalityö/

-ohjaus

PALVELUKOKONAISUUDET: vaikuttavuus, integraatiohyödyt, palveluverkon 

toiminta, ennaltaehkäisevä työ jne. 

MAAKUNTAKONSERNIN YKSIKÖT: yksiköiden/yhtiöiden kilpailukyky 

markkinoilla jne. 

JÄRJESTÄMISROOLI: omistajaohjaus, resurssien allokaatio tulevaisuuden 

tarpeeseen jne. 



Sote-tiimin alaisten valmisteluryhmien 

työn ohjelmointia

• Toiminnan ja palveluiden nykytilan kartoitus
• Maakuntaan siirtyvien tehtävien/palveluiden ja resurssien nykytilanne

• Palveluintegraatio nyt (ja tulevaisuudessa), palvelukokonaisuudet ja –
ketjut

• Selvitys tehtävien ja palveluiden rajapinnoista ja 
toimintaprosesseista 
• Keskeiset yhteistyösuhteet ja rajapinnat kuntiin ja sidosryhmiin, 

kehittämistarpeiden tunnistaminen 

• HYTE-tavoitteet ja rakenne (HYTE-vastuu jää kuntiin)

• Järjestämisroolin, järjestämisvastuun ja –tehtävien 
jäsentäminen; maakuntakonsernin hallintamallin 
pohdinta
• Väestön palvelutarpeen arviointiprosessin käynnistäminen (THL 

mukana) 

• Palvelurakenteen, -verkon pohdinta (palvelustrategian 
ja -lupauksen pohjaksi)

• Tietotarpeiden ja tiedolla johtamisen tarpeiden alustava 
kartoitus

• Ehdotus osallisuuden toteuttamisesta (menetelmät ja 
toimijat) 



Keskeisten työprosessien lisäksi 

esivalmistelussa käsitellään mm.

• Väliaikaishallinnon viestintä- ja 

vaikuttamissuunnitelma 

• Osaamis- ja henkilöstötarpeen 

ennakointi ja arviointi

• Väliaikaisen toimielimen 

asettaminen

• Valmistelun organisoiminen 

väliaikaishallinnossa 



Valmisteluprosessissa seurannan kohteena 

olevat sietämättömät riskit

Kunnan ja maakunnan asukkaat Tehtäviä luovuttavat organisaatiot

Pystytettävä maakunta 

1. Potilaat eivät saa tarvitsemaansa hoitoa tai hoitoon 

pääsy viivästyy 

2. Terveydenhuollon laatu heikkenee ja 

potilasturvallisuus vaarantuu 

3. Tilapäiset häiriöt muissa terveydelle tai 

yhteiskunnalle elintärkeissä palveluissa 

1. Uudistuksen aikataulu syö perustoimintaan ja 

muuhun kehitystyöhön käytettävissä olevaa 

resurssia, uudistuksen aikataulu on liian kireä

2. Taloudelliset menetykset lyhyellä tähtäimellä

3. Talouden tasapainon ja rahoitusaseman pysyvä 

heikentyminen 

4. Epävarmuus valinnanvapauden 

toteuttamismuodosta, toteutuksen liian kireä 

aikataulu  

1. Valmisteluun ei saada riittävästi resursseja, uudistuksen 

aikataulu on liian kireä



Valmisteluprosessissa seurannan kohteena 

olevat merkittävät riskit

Henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden 

ja maakunnan henkilöstö
Tehtäviä luovuttavat organisaatiot

Pystytettävä maakunta 

1. Henkilöstökato kriittisissä 

toiminnoissa/epäonnistuminen henkilöstösiirroissa 

tai uusrekrytoinneissa 

2. Laajamittainen työpahoinvointi, työuupumus, 

työkyvyttömyys 

3. Muutosviestintä ja henkilöstön osallisuus ontuu

1. Epäselvyydet, osa-optimointi tai riidat siirtyvän 

omaisuuden, sopimusten ja 

siirrettävien/vuokrattavien toimitilojen osalta 

1. Muutokseen osalliset organisaatiot vastustavat muutosta, 

eivätkä myötävaikuta tai sitoudu siihen 

2. Epäselvyydet, osa-optimointi tai riidat siirtyvän omaisuuden, 

sopimusten ja siirrettävien/vuokrattavien toimitilojen osalta 

3. Toiminnan sisäinen organisointi epäonnistuu

4. Hallinnon tukitoimintojen uudelleenorganisoinnin 

toimintamalli epäonnistuu   

5. Toiminnan kustannustehokkuus kärsii lyhyellä aikavälillä

6. ICT-palvelut eivät toimi, ICT-järjestelmien väliset integraatiot 

ja tietojen siirrot epäonnistuvat



Esivalmistelun vuoropuhelua

Neuvottelu-
kunta n. 

15.3.

Valmistelun etenemisen 
tarkistuspiste 
(check-point)

Henkilöstö-
foorumi

02-06/2017

Valmistelun 
henkilöstövaikutusten 
tarkastelu

Neuvottelu-
kunta n. 

15.6.

Valmistelun etenemisen 
tarkistuspiste 
(check-point)

Sidosryhmä-

tilaisuus 13.2.

Palveluiden käyttäjien 

edustajien ja muiden 

sidosryhmien 

kuuleminen

Henkilöstön 

kommentit

04/2017

Henkilöstön 

mahdollisuus 

kommentoida 

valmistelua (webropol)



Väliaikaisen toimielimen tehtävät

Tehdä itse Osallistua 

Maakuntavaalien 
järjestäminen

Siirtyvän kiinteän ja 
irtaimen omaisuuden 

selvittäminen

Siirtyvien sopimusten 
selvittäminen

ICT-tukijärjestelmien 
selvittäminen 

Siirtyvä henkilöstö, 
siirtosuunnitelmat & 

-sopimukset

Toiminnan ja hallinnon 
järjestämisen valmistelu

Muut käynnistämiseen 
välittömästi liittyvät asiat

”Minitalousarvio” 2018

Virka- ja työsopimukset määräaikaisina enintään 31.12.2018 saakka, 

maakuntaa sitovat muut sopimukset enintään 31.12.2019 saakka



Maakunnan ja kuntien yhteistyö 2019-

• Maakuntien ja sen alueen kuntien on neuvoteltava 
valtuustokausittain niiden tehtävien hoitamiseen 
liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta 
(Maakuntalaki 15 §)

• Kunnan on nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
vastuutaho ja tehtävä yhteistyötä maakunnan ja sekä muiden 
kunnassa toimivien toimijoiden kanssa (Sote-järjestämislaki 7 §) 

Sovittavissa, maakunta voi hoitaa: 

• Maakunnan tehtäväaloihin liittyviä muita tehtäviä, jos kaikki kunnat 
ovat näin sopineet (Maakuntalaki 6 § 2 mom. 4 kohta)

• Rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen järjestämistehtävät, jos 
kaikki kunnat ovat näin sopineet (Maakuntalaki 6 § 2 mom. 5 kohta)



Uudenmaan malli yhteistyöstä ja työnjaosta 

sopimiseksi 2019-?

Valtio

Tulevaisuuden
kunta

Asukas, 
kuntalainen

Maakunta

Rajapinnat ja palvelut
esim. hyte, tukipalvelut, oppilashuolto, työllisyys, kaavoitus, rakentaminen, joukkoliikenne, 

kotouttaminen, elinvoima, asuminen, järjestöyhteistyö, osallisuus, johtaminen jne. 

Ohjaus ja resurssit Ohjaus ja resurssit



Muutosvisio2019 – alustavaa hahmottelua

”Luomme rohkeasti maailman turvallisimman 

palvelumaakunnan”

Maakuntien Suomi alkaa Uudeltamaalta

Maakunta osaa järjestää sote-palvelut oikein

Valinnanvapaus  parantaa kansalaisten sitoutumista hoitoon 

ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen



Timo Aronkytö

Muutosjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus

Förändringsledare, social- och hälsovårdsreformen

+ 358 40 631 5011

timo.aronkyto@uudenmaanlitto.fi

mailto:timo.aronkyto@uudenmaanlitto.fi

