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Sote-uudistuksen tavoitteet pelkistäen

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen

Kustannustenhallinta



1.12.2016 –
n. 09/2017

tai kunnes lakipaketti 
astuu voimaan  

Uudenmaan liiton 
alaisena projektina 

n. 10/2017-03/2018

Maakunnan toiminnan 
käynnistymistä 
valmisteleva 

VÄLIAIKAINEN 
VALMISTELUTOIMIELIN

Maakunta toimijana jo 
olemassa (y-tunnus) 
väliaikaishallinto

1.3.2018 –
31.12.2018 
Maakunnan 

KÄYNNISTYMISVAIHE

Maakuntavaltuusto 
järjestäytyy, maakuntahallitus 
asetetaan, valitaan ylimmät 
viranhaltijat  maakunta on 

toimivaltainen

1.1.2019 alkaen

Maakunta ryhtyy 
toteuttamaan laissa 

säädettyjä tehtäviään

ESIVALMISTELU VÄLIAIKAISHALLINTO KÄYNNISTYMINEN TOIMINTA ALKAA

Sote- ja maakuntauudistuksen vaiheet

Tehdään kartoituksia,  
selvityksiä ja suunnitelmia, 
sovitaan yhteistyöstä 
pohjaksi seuraavalle 
vaiheelle

Valmistellaan maakunnan 
vuoden 2018 prosessit ja 
päätökset mahdollisimman 
pitkälle, järjestään 
maakuntavaalit 

Päätetään tarvittavista johtosäännöistä, 
ohjeista, strategioista ja talousarviosta 
2019, perustetaan maakuntakonserniin 
kuuluvat yksiköt, toteutetaan henkilöstön, 
omaisuuden ja sopimusten siirrot 

1/2018 Maakuntavaalit

Uudenmaan maakunta 
ryhtyy toteuttamaan 
palvelulupaustaan/
-ksiaan ja tavoittelemaan 
visiotaan 2027



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
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Esivalmistelun tekijät

Sote-tiimi
sote-muutosjohtaja 

&
valmisteluryhmien 

pj:t

Maku-tiimi
muutosjohtaja

&
valmisteluryhmien 

pj:t

Henkilöstöfoorumi

Yhteiset valmisteluryhmät

Esivalmistelun ohjausorganisaatio

Tietyn palvelun/-
palvelukokonaisuuden 
valmisteluryhmä, esim. lapset, 
nuoret, perheet

Yhteisen tahtotilan ja 
ymmärryksen 

luominen, yhteistyöstä 
sopiminen

Selvitykset, 
kartoitukset, 

synteesit



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

Suoran valinnan 
palvelut 

(Sote-keskus)

Sote-tiimi 
Sote-muutosjohtaja, 

Sote-johtajat &
valmisteluryhmien 

pj:t

Tukipalvelut   
Kliiniset tukipalvelut

tukipalvelut

ICT

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

• Muutosagentit 
osallistuvat vastuu-
ryhmänsä 
toimintaan

• Ryhmissä 
huomioidaan 
hyte ja 
kuntayhdyspinta ICT

Aikuisten sosiaalipalvelut



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
• Valinnanvapaus – 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: Esivalmisteluvaihe:
• Haetaan yhteinen näkemys, muutosfilosofia
• Avoin viestintä ja kommunikaatio
• Konkreettinen projektisuunnittelu, ml. resurssit.

Asiakas-
näkökulma

!

Jatkuvuus
!

Yhteinen 
tahto

!



Esivalmistelun keskeisiä valmistelutehtäviä

• Nykytilakartoitukset
Maakuntaan siirtyvien tehtävien/palveluiden ja 
resurssien nykytilanne yleisellä tasolla

• Selvitys tehtävien ja palveluiden 
rajapinnoista ja 
toimintaprosesseista
Kuvaus keskeisistä yhteistyösuhteista ja 
yhdyspinnoista ja kehittämistarpeiden tunnistaminen  

• Järjestämisroolin ja 
maakuntakonsernin hallintamallin 
hahmottaminen  
Uudenmaan maakunnan järjestämisvastuun ja –
tehtävien jäsentäminen, maakuntakonsernin 
ydintoimintojen ja toimintatapojen hahmottaminen  



Lapset-, nuoret ja perheet -valmisteluryhmä, Eija Rintala

PKS-Lapen aloitusseminaari 12.5.2017, Heureka



Valmisteluryhmän jäsenet

 Eija Rintala, pj, Keski-Uusimaa (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, 
Pornainen, Tuusula)

 Hanna Tiirinki, siht/muutosagentti (Uudenmaan LAPE)
 Tiina Turkia, muutosagentti (PKS LAPE)
 Mari Ahlström, Espoo, varajäsen Raija Vanhatalo
 Maarit Sulavuori, Helsinki, varajäsen Saila Nummikoski
 Anna Cantell-Forsbom, Vantaa
 Hannu Heiskala, HUS, varajäsen Klaus Ranta
 Jonas Bondestam, HUS, varajäsen Henrikka Aito
 Jaana Iivonen varapj, Itä-Uusimaa, varajäsen Maria Andresson (Loviisa, Lapinjärvi, 

Porvoo, Sipoo, Askola) Pukkila ja Myrskylä
 Karin Heerman, Länsi-Uusimaa, varajäsen Harald Holmström (Siuntio, Lohja, 

Karkkila-Vihti) 
 Theresa Vihlman, varajäsen Petra Sjölund (Raasepori, Inkoo, Hanko) 
 Sirkku Pekkarinen-Keto, Kirkkonummi
 Erja Rainio, Kerava
 Pia Höglund, Kauniainen



Esivalmisteluvaiheen sisällöstä

 määritelty palvelut, jotka valmistelumme kohteena (sis. myös ikäryhmän pth 
ja esh – integraatio!)

 tunnistettu yhdyspinnat ja jatkovaiheen yhteistyökumppanit sekä soten 
sisältä, kunnista että muualta

 hahmoteltu LAPE-hankkeiden (sisältö) ja maakunnan valmisteluryhmän 
”työnjakoa” (rakenteet) 

 tilastotietoa ko. väestöstä, palvelunkäyttäjistä, palveluiden käytöstä

 Uusimaan lasten, nuorten ja perheiden sote-palveluiden volyymi karkeasti: 
*  1,4 miljardia € (kunnat & HUS)
*  henkilöstö noin 15 500 (kunnat)

 luonnosteltu jatkovalmistelun aiheita

 nostettu esiin muutosta tukevia johtamisen näkökulmia ja valmistelun 
arviointimenettelyyn vaihtoehtoja



Visio/strategiatyöskentely käynnistetty

 määritelty palvelukokonaisuuden perustehtävä

 tunnistettu perustehtävään ja toimintaympäristöön liittyviä 
haasteita Uudellamaalla

 hahmoteltu ensi askeleita kohti uudistusta

 tunnistettu kriittiset asiat muutoksessa ja uudistamisessa

 pelkistetty kokonaistavoitetta

 määritelty kriittisiä menestystekijöitä Uudellamaalla

 viestiä maakunnan valmistelulle

 määritelty ydinviestit jatkovalmisteluun




