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Mitä uudistuksessa tehdään?
•

•
•

•

Järjestetään Suomen hallinto
kolmeen tasoon: valtio, maakunta,
kunta.
Perustetaan Suomeen 18 uutta
maakuntaa.
Maakunnille siirretään tehtäviä
kunnilta, kuntayhtymiltä,
aluekehitysviranomaisilta, TEtoimistoista ja Pelastuslaitoksilta.
Uudistetaan sosiaali- ja
terveydenhuollon rakenne ja
rahoitusmalli. Palvelujen
järjestämisestä vastaa 1.1.2021
alkaen kunnan sijaan maakunta.

Varsinais-Suomen maakunnassa…
Asuu n. 480 000 ihmistä eli 8,6 %
koko maan väestöstä. Väkiluku
nousee n. puoleen miljoonaan
vuoteen 2030 mennessä.
Maakuntavaaleilla valittavassa
valtuustossa tulee olemaan 79
jäsentä.
Varsinais-Suomi on positiivisen
rakennemuutoksen alue, jopa 20 000
uutta työpaikkaa vuoteen 2025
mennessä.

Maakunnalle siirtyy n. 900 toimitilaa
tai rakennusta, yhteensä yli miljoona
neliömetriä.
Maakunta tulee olemaan n. 23 000
ihmisen työpaikka.
Maakunnan budjetti tulee olemaan
n. 1,8 miljardia euroa vuodessa.

Kansallisesti uudistuksen tavoitteet
(joista on helppo olla yhtä mieltä)
Kaventaa kansalaisten hyvinvointi- ja
terveyseroja
Vahvistaa peruspalveluja
Hillitä kustannuksia
Hyödyntää digitaalisia palveluja

Edistää kasvun mahdollisuuksia
Luoda sujuvampi hallinto
Lisätä ihmisten
vaikutusmahdollisuuksia ja
osallisuutta.

Valmistelun periaatteet Varsinais-Suomessa
Asiakas ennen organisaatiota
Varmistetaan oikea-aikainen palveluihin pääsy
Vahvistetaan ennaltaehkäiseviä- ja peruspalveluja, jotka ovat
vaikuttavia ja kustannustehokkaita
Uudistetaan palvelut digitaalisuus huomioiden

Rahojen pitää riittää!

”Varsinais-Suomen maakunnan joukkuekuva”

”Varsinais-Suomen maakunnan joukkuekuva”
•
•

•

•
•

•
•

Järjestäjä (valmennus) ja tuotanto (pelaajat) erotetaan toisistaan
Vahva järjestäjä asettaa vaatimuksia palvelujen saatavuudelle, sisällölle, laajuudelle ja laadulle,
ohjaa, seuraa ja valvoo (kuten valmentaja pelaajia ja heidän muodostamaa kokonaisuutta eli
joukkuetta), jotta palvelutuotanto vastaa asukkaiden tarpeita.
Jokainen yksittäinen pelaaja (tuottaja) haluaa tehdä maaleja (tulosta), mutta valmentajalle
(järjestäjälle) tärkeintä on, että joukkue tekee tulosta. Tämä vaatii järjestäjältä eli valmentajalta
monituottajamallin hallintaa (eri pelaajat) ja palvelukokonaisuuksien integrointia (eri pelipaikkojen
saumaton yhteistyö).
Omaa tuotantoa (omia lapsia) kohdeltava samalla tavalla kuin muita.
Yksi pelaaja (tuottaja) on loistava hyökkäämään, toinen on taitava puolustamaan, kolmas
syöttämään, neljäs torjumaan, viides jotain muuta. Olennaista on, että pallo (asiakas) on oikeaan
aikaan oikeassa paikassa ja tuottajat toimivat eheänä joukkueena ja pallo päätyy maaliin. Tästä syystä
valmentajan (järjestäjän) täytyy kyetä kertomaan selvästi pelaajille (tuottajille) mitä se edellyttää.
Asiakas- ja palveluohjaus on toiminto, jonka pitäisi kyetä varmistaa em. asia. Se katsoo asiaa
tuotannon puolella eräällä tavalla järjestäjän lasien kautta. Se toimii kuten kapteeni joukkueessa.
Maakuntalaisen (katsojan/vanhemman/rahoittajan) näkökulmasta kokonaisuuden tulisi näyttää
yhdeltä joukkueelta, vaikka joukkueen sisällä osaamisalat ja roolit vaihtelevat.

Soten järjestämisvastuu pähkinänkuoressa

Mukaillen Petri Heikkilä, NHG, 2018

Ennen konkreettisia toimenpiteitä pitäisi tunnistaa ja ymmärtää
asiakkaita ja asiakkuuksia – Asiakassegmentaation hahmotelmia
(ja kumarrus Uudenmaan suuntaan)
Arjessa
pärjääminen
vaikeaa

Tuki-asiakkuus

Huolenpito-asiakkuus

Pärjääjä-asiakkuus
(satunnainen asiakas)

Yhteistyö-asiakkuus

(Laadullinen ja
kokemustieto)

Arjessa
pärjääminen
helppoa
Terveys- ja
hyvinvointiriski pieni /
palvelutarve harvoin

(Määrällinen ja
objektiivinen
tieto)

Terveys- ja
hyvinvointiriski suuri /
palvelutarve jatkuva

Kunnan ja maakunnan välinen työnjako

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen –
kunnan ja maakunnan yhteinen intressi
Arkiympäristö

KUNTA

Hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen

Tarpeeseen
vaikuttaminen

Hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen

MAAKUNTA/
SOTE

Karoliina Luukkainen, 2018

KUNTA
Miten lisätään liikettä
koulupäivään? matikantunti
liikuntasalissa,
kännykkäpelisäännöt jne.

Miten koulujen tilat
(sisällä ja ulkona)
tukevat fyysistä
aktiivisuutta?
Kunnan ja
järjestöjen/seurojen
liikuntapalvelut

Miten arkiympäristö tukee
ja kannustaa liikkumiseen,
esim. koulumatkat
kävellen/pyörällä?

Liikkuva koulu

Järjestöyhteistyö, kuinka
harrastusmahdollisuudet
saavutettavissa (talous +
sijainti)?

Arkiympäristö
Lisäsokeriton ruokavalio
(varhaiskasvatus ja
perusopetus)

MAAKUNTA/SOT
E
Kouluterveydenhuolto: miten
move tuloksiin yhdistettynä esim.
ylipainoon reagoidaan?
Perustaso:
palveluohjaus
liikuntaharrastu
ksiin,
elintapaohjaus
perheelle?

Erikoistaso:
Maakunnan
liikelaitoksen
vaativan
elintapaohjauksen
pkl?

Oppilashuolto:
kouluterveyskyselyn ja
MOVE tulosten käsittely
ja toimenpiteet

Asiantuntijatuki kunnille
esim. tukee ja kouluttaa
ravitsemusasioissa
Liikunnan edistäminen:
alueellinen liikuntaneuvosto,
ulkoilureitit
(liikuntapaikkarakentamisen
avustukset?)
Liikennejärjestelmätyö

Karoliina Luukkainen, 2018

Tavoiteltu vaikuttavuus syntyy yhteistyössä
PTH-panos

Tästä syystä asiakas- ja
palveluohjaus sekä palvelujen
yhteensovittaminen
(integraatio) on niin tärkeää!

Kunnan
HYTE-panos

PTH-panos
PTH-panos

ESH-panos

Luo myös tarpeen tarkastella
asiakkuudenhallintaa yli
maakunnan sotejärjestämisvastuun (vrt. kunnalle
sekä 3. sektorille jäävien
palvelujen rooli hyvinvoinnin
synnyssä + kasvupalvelujen
rooli)

ESH-panos
LAPE-panos

Vaikutusketjujen tunnistaminen
yhdessä järjestäjän ja tuottajien
kanssa, jotta resurssiallokaation
perusteet ymmärretään

LAPE-panos
Kasvu- ja
elinvoimapalvelujen
panos

Kuva: Mukaillen Jonna Heliskoski, Leadcons Oy, teoksessa
Vaikuttavuuden askelmerkit, Sitra 2018

LAPE-panos
MT-panos

Maakunnan käynnistymisvaiheessa tarvittavat tiedot ja
resurssien kohdennuksen periaatteet (kohti vaikuttavuutta)
Käynnistysvaiheessa fokus koko maakunnan ja palvelukokonaisuuksittain tarkasteltuna on:
• Muutosprosessin läpivienti hallitusti ja riskejä karttaen (ja samalla sitoutuen siirtymäkauden
jälkeiseen rohkeaan uudistumiseen)
• Rahoituksen turvaaminen eli kestävä talous
• Palvelukyvyn turvaaminen, erityisesti palvelujen saatavuus
Käynnistysvaiheessa keskeistä on tietää kunkin palvelukokonaisuuden osalta oma tuottavuustaso
verrattuna muihin maakuntiin, tarvekorjattu palvelujen käyttö ja taloudellisuustieto (€/asukas,
€/asiakassegmentti, €/asiakas).
Kullekin palvelukokonaisuudelle tulee määrittää tarpeen mukainen palvelutarjonta,
palvelukriteerit ja palvelujen kohdentamiskriteerit.  Tarkoittaa mm. oman palvelutuotannon
kehittämistä tavoitteiden mukaiseksi kustannustehokkuudelta ja luomaan edulliset
hankintasopimukset, asiakassetelien hinnat ja korvausmallit.
 Resurssit tulee jakaa palveluiden ja tuottajien kesken siten, että saavutetaan
mahdollisimman hyvä allokatiivinen tehokkuus (= mahdollisimman suuri hyvinvointihyöty
samalla kun turvataan palvelujen saatavuus ja taloudellisuus)
Mukaillen Valtioneuvosto (2018): Sotejärjestäjän tietomalli -loppuraportti

Nykyrakenteessa ”järjestäjä” hankkii suurimman osan palveluista
suoraostona ”liikelaitokselta”  Tuottajista oman liikelaitoksen
ohjaus on kaikkein keskeisintä!

Mukaillen Petri Heikkilä, NHG, 2018

Toiminnan ja talouden yhdistäminen sote-tietopakettien avulla –
painopisteen muutos valmisteluperiaatteiden mukaisesti tarpeen

Tarkastelussa mukana: Naantali, Raisio, Turku
ja VSSHP (v. 2016, 55 % väestöstä, 838 milj. €)
Mukaillen Lukkarinen & Nieminen 10/2017

Entä jos, ja mitä sitten?

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN AIKATAULU
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Perustuslakivaliokunnan on spekuloitu saavan lausuntonsa valmiiksi helmikuussa
2019

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN ETENEMINEN
Maakuntavaalit syksyllä 2019
Maakuntavaltuusto voi aloittaa vaaliaikataulusta riippuen vuoden
2019 lopussa tai vuoden 2020 alusta
Uudistus voimaan, palvelujen järjestämisvastuu ja muut tehtävät
siirtyvät maakunnille 1.1.2021
Henkilökohtainen budjetti ja asiakasseteli käyttöön 1.1.2022
Sote-keskusten (ja suun terveydenhuollon) valinnanvapaus alkaa
1.1.2023 (hakemuksella aikaistus tai lykkäys).

Valtakunnallinen tilanne nyt
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StV) antoi
mietintöluonnoksensa lakipaketista
7.11.2018
Perustuslakivaliokunta (PeV) käsittelee
parhaillaan maku/sote-pakettia. EUnotifikaatio (liikelaitoksen toiminta
markkinoilla) lienee suurin asia.
Realismia on, että perustuslakivaliokunnan
käsittelylle ei voida asettaa aikatauluja.
PeV-mietintö ehkä helmikuun alussa?
Sote/maku-pakettia ei ole aiemmin
käsitelty lopullisesti
perustuslakivaliokunnassa  Ehtiikö Maku
II -paketti (eli Maku I -paketissa määritelty
toimeenpanokokonaisuus) eteenpäin?

PeVL:n jälkeen sote-uudistuskokonaisuus
asia palaa vielä sosiaali- ja
terveysvaliokuntaan ennen eduskunnan
äänestystä. StV vaatinee n. kolme viikkoa?
Eduskunnan vaalivapaa alkaa maaliskuussa
(viimeinen täysistunto 15.3.2019).
Maakunnan pystyttämiseen tarvitaan
riittävä aika (1,5 vuotta). Vuosi 2021 tulee
kovin nopeasti.

Jos lakipaketti kaatuu…
- Sote-uudistus tarvitaan, siitä lienee yhteinen ymmärrys yli puoluerajojen.
•
•
•

Tarvitaan leveämmät hartiat!
Uudistuksessa pitää olla minimissään sote (ja pelastus).
Siltaus seuraavaan hallituskauteen mietittävä: mitkä ovat ne asiat, jotka pitää
Suomen näkökulmasta saada ratkaistua? Virkamiesten valmistelun ongelmana
epätietoisuus siitä, millaiseen lainsäädännölliseen ratkaisumalliin siltaus tulisi
tehdä?

- Mitä käy maku-uudistukselle?
•
•

Lienee harhaluuloa, että valtion aluehallinto jatkaisi kuten ennenkin  myös
valtion aluehallinnossa merkittäviä muutospaineita
Sisällöllinen uudistaminen tarpeen kaikissa skenaarioissa

Julkiset sote-palvelut vaikeassa
toimintaympäristössä (1)
• Peruspalvelujen kehittäminen ei ole edennyt toivotulla tavalla. Kuntien
mahdollisuudet (ja tahtotila?) panostaa soteen on heikentynyt epäselvän kansallisen
tilanteen takia
– Kiinteistöt joiltakin osin vanhakantaisia, epätarkoituksenmukaisia ja huonokuntoisia
– Sähköisten palvelujen kehittäminen ollut pirstaloitunutta ja hidasta (osin myös sotesektorin toimintakulttuurista johtuvaa)
– Strategisen vision muodostamista on hämärtänyt hallitusohjelmittain vaihtuneet sotepalvelujen tavoitteet (vrt. rakenteellisesta integraatiosta toiminnalliseen integraatioon
ja valinnanvapauteen)
– Toimivallaton sote-uudistuksen valmistelu ei ole mahdollistanut julkisten
tuotantorakenteiden uudistamista ja prosessien uudistaminen on edellyttänyt kaikkien
toimijoiden konsensusta (Varsinais-Suomessa 31 soten järjestäjäorganisaatiota)

Julkiset sote-palvelut vaikeassa
toimintaympäristössä (2)
• Erikoispalveluissa tilanne on osin stabiilimpi, ja mahdollisuudet kehittämistyöhön
ovat olleet paremmat
–
–
–
–

Sairaalainvestoinnit toteutuneet
Erityishuoltopiirin investoinnit toteutuneet
Sähköiset palveluja kehitetty (esim. virtuaalisairaala, tietoallas)
Palvelutuotannon ja tutkimustyön tiivis yhteys

• Julkisten sote-palvelujen kehittäminen on ollut vinoutunutta. Organisatorisesti
kuntiin hajautuneet ja tiukasti talousohjauksessa olevat peruspalvelut ovat olleet
kehittämistyössä paitsiossa.

Vain muutos on pysyvää? – Sote-järjestelmä on
hallitussa tai hallitsemattomassa muutoksessa
• Jos julkisen sektorin sote-palveluita ei kehitetä eikä resursoida, voimistuu trendi,
jossa kysyntä ohjautuu yksityiselle sektorille tai julkisen tuottajan sijaan julkisia
palveluita ostetaan enenevässä määrin yksityiseltä sektorilta. (Yksityinen sektori
panostaa palvelujen kehittämiseen ja kykenee etenemään muutoksissa nopeasti)

• Julkista palvelutuotantoa haastavat mm. seuraavat asiat:
–
–
–
–

Asiakaskokemukset
Markkinoistuminen ja mielikuvamarkkinointi
Sähköisten palvelujen toimivuus
Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus

Sote-palvelujen trendejä
Käy lainsäädännöllisessä ja hallinnollisessa valmistelussa miten tahansa, on
ennakoitavissa, että:
Yksilöllisempi palvelujen kysyntä ja yksilön osallisuus omassa palvelussaan
kasvaa
Etäpalvelujen tarjonta kysyntä kasvaa osana palvelujen digitalisoitumista,
automatisoitumista ja älykkäiden palvelujen kehittymistä
Asiakkaiden laatuodotukset ja palvelujen kysyntä kasvaa
Palvelut keskittyvät erityisesti vaativien sairaalapalvelujen osalta
Valinnanvapaus on kansainvälinen trendi, joka vaikuttaa myös Suomeen
Sote-palveluissa jatkuu kasvavien kustannusten ja rajallisten resurssien
ristiriita
Vaikuttavuuden saavuttaminen ja osoittaminen korostuu (edellyttää
palveluintegraatiota)
Esitettyihin trendeihin vastaaminen nykyisellä palvelurakenteella on VarsinaisSuomessa vaikeaa
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