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Sote-uudistus 
tarvitaan, koska

• väestö ikääntyy ja tarvitsee 
monenlaisia, nykyistä 
yksilöllisempiä palveluja

• ihmiset eivät saa nykyisin 
yhdenvertaisesti sosiaali- ja 
terveyspalveluja eri kunnissa
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• Suomen taloustilanne on 
vaikea ja julkinen sektori 
velkaantuu 

• palvelut rahoitetaan 

verotuloilla, joita kertyy 

aikaisempaa vähemmän

• samaan aikaan sote-kulut

ovat kasvussa.

• sosiaali- ja terveyspalveluissa 

on tehottomia toimintatapoja, 

ja uudet hyvät käytännöt 

pitäisi saada leviämään koko 

maahan

• digitaalisia palveluja on 

vähän ja niitä tarvitaan lisää 



MITÄ MEILLE LUVATAAN?



Palvelut nykyaikaistuvat
• Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus turvaa 

ihmisten palvelut tulevaisuudessakin.

• Sosiaali- ja terveyspalveluissa otetaan käyttöön 
tehokkaimmat ja vaikuttavimmat toimintatavat. 

• Sosiaali- ja terveyspalveluihin käytetty rahoitus ei 
vähene nykyisestä. Palveluja uudistetaan siten, että 
kustannusten kasvu hidastuu. 
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Ihmisten yhdenvertaisuus 

toteutuu
• Jokaisella on yhdenvertainen 

mahdollisuus saada laissa säädetyt 

riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

• Jokaisella on oikeus saada yhtä 

laadukkaita palveluja. 

Hyvinvointi- ja terveyserot 
vähenevät
• Kaikki väestöryhmät voivat entistä 

paremmin koko Suomessa. 

Tavoitteena palveluja, terveyttä, 
yhdenvertaisuutta



Palvelut nykyistä 
yksilöllisemmin

• Tarkoituksena on uudistaa  sosiaali- ja 
terveyspalveluja niin, että saat palvelut tilanteesi 
mukaan ja oikeaan aikaan. Silloin asiasi hoituvat 
helpommin.

• Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelut 
ovat toimiva kokonaisuus.  Jonoja on nykyistä 
vähemmän, kun palvelut ja hoitopolut ovat 
sujuvia. Pääset nopeammin lääkäriin ja muihin 
palveluihin.

• Asiakasta koskeva tieto siirtyy sujuvasti eri 
palvelujen välillä.
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Valinnanvapaus parantaa 
palveluihin pääsyä

• Asiakkaana voit valita nykyistä laajemmin, mistä 
hankit sosiaali- ja terveyspalvelut. Voit valita 
maakunnan yhtiön, yksityisen yrityksen tai järjestön 
palvelun valinnanvapauden piiriin kuuluvissa 
palveluissa. Asiakasmaksu on kaikissa sama. 

• Voit valita nykyistä vapaammin hoitajan ja lääkärin 
sekä sosiaalipalveluihin liittyvää neuvontaa. Lisäksi 
voit valita hammashoitolan, jossa saat hoitoa. 

• Jos olet kotihoidon asiakas, voit tarvittaessa saada 
asiakassetelin ja valita, keneltä hankit kotiin 
palveluja. 
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Palvelujen valintaan saa apua
• Tarvittaessa saat tukea sinulle sopivien sosiaali-

ja terveyspalvelujen valintaan.

• Verkkopalvelussa näet vertailutietoa eri 
palveluntarjoajista. Lisäksi voit saada apua 
neuvontapuhelimessa tai palveluohjaajalta. 

• Jos et halua itse valita palvelua, maakunnan 
palvelulaitoksen asiantuntija ohjaa sinut 
sopivaan palveluun.
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Lähipalvelut monipuolistuvat
Toimipisteissä tarjottavia sosiaali- ja terveyspalveluja 
täydennetään uudenlaisilla lähipalveluilla. 

Esimerkiksi: 
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Jatkossa käytössäsi on nykyistä enemmän 
digitaalisia palveluja ja neuvontaa hyvinvointisi 
tueksi. Voit esimerkiksi varata ajan  tai kysyä 
asiakasneuvojalta netissä. Tarvittaessa voit 
keskustella etälääkärin tai sosiaalityöntekijän 
kanssa virtuaalisesti nettipalvelussa. 

Neuvolan perhetyöntekijät 
tulevat tarvittaessa kotiisi. 
Myös iäkkäät saavat palveluja 
ja apua kotiin. Hätätilanteessa 
saat kotiin ensihoitoa.

Liikkuvat palvelut, kuten 
rokotusbussi, tulevat 
lähelle sinua. 



Kiireellinen hoito ja tuki 
turvanasi

• Jatkossa saat kaikkein vaativimman hoidon 
laajan päivystyksen sairaalasta. Näitä on 
Suomessa 12. Näin varmistetaan osaava ja 
laadukas hoito. Tällaisia palveluja , kuten 
vaativia leikkauksia ja tutkimuksia, useimmat 
meistä tarvitsevat harvoin, ehkä kerran 
elämässään. 

• Keskussairaaloiden yhteispäivystykset 
tarjoavat usein tarvittuja päivystyspalveluja 
kuten nykyisinkin. Myös sosiaalityössä 
palvelee kriisipäivystys. 

• Jonottamista päivystyksessä halutaan 
vähentää. Sosiaali- ja terveyskeskuksissa 
lisätään vastaanottoja iltaisin ja 
viikonloppuisin. 
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MITÄ JA MITEN YRITETTY SOTE -

JÄRJESTELMÄÄ UUDISTAA?

• 2007 – 2008 TERVEDENHUOLTOLAKI: soTE

• SOSTERV

• KUNTARAKENNE: KUNTARAKENTEELLA sote

• ALUEHALLINTO: 
– MAAKUNNALLA +MARKKINOILLA sote





POPmaakunta

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan rakentuminen

19 Sote-organisaatiota

7 Ympäristöterveydenhuollon yt-aluetta

7 Lomituspalvelualuetta

7 Maaseutuhallintoa

2 Pelastuslaitosta

1 Pohjois-Pohjanmaan liitto

1 TE-palvelut

1 Ely-keskus

1 Aluehallintovirasto

Pohjois-Pohjanmaan 
maakunta

LUOVA



-
4 3.11.2017 



-
17 3.11.2017 



Järjestämisvastuu
Järjestäjän on oltava vahva osaaja, joka sopimuksellisin keinoin kykenee

hallitsemaan kokonaisuutta, tuottajien korvauksia ja vastuita sekä asiakkaiden

palveluketjuja.

Järjestäjän vastuussa korostuu:
• palvelutarpeen ja sen kehityksen arviointi 
• vaikuttavuus ja palvelukyky
• valinnat strategisesti tärkeistä asioista
• optimaalisen palveluverkon suunnittelu
• strategiset tavoitteet ja niistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (strategia, 

palvelustrategia, palvelulupaus)
• palveluiden kokonaisuuden hallinta: asiakaslähtöinen palveluintegraatio (asiakas- ja 

palveluohjaus)
• asiakkuuksien hallinta
• toimittajaverkoston hallinta, sopimusvalvonta, laadun arviointi
• palveluiden kehittäminen yhdessä tuottajien kanssa; innovaatioiden käyttöönotto 
• markkinoiden arviointi ja kehittäminen
• kumppanuuden ja luottamuksen rakentaminen
• tuki kuntien ja muiden toimijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle
• palvelutuotannon valvonta
• poliittisten valintojen tekeminen 



Maakunta

Tarvittava osaaminen

Talous

Henkilöstö

Laatu

Edunvalvonta

Palvelu-

hankinnat

Integraatio-

osaaminen

Prosessit

Johtaminen

Sopimus-

osaaminen

Palveluketjut

Hyte

Tutkimus

Logistiikka

Palvelu-

muotoilu Asukas-

osallisuus

Toiminnan 

sisällön 
tuntemus

Työhyvin-

vointi

Digi

Kehittäminen

Tieto-

johtaminen

Markkina-

osaaminen

Tilastotiede

Laatii maakuntastrategian, palvelustrategian ja palvelulupauksen 

(ML 35§, SL 14 § ja 15 §)

Hinnoittelu-

osaaminen

Turvallisuus

Suunnittelu

Valmius

Kaavoitus

Neuvottelu-

osaaminen

Säännöstöt, 

juridiikka

Viestintä

Kunta-

osaaminen

Koulutus

Osaaminen

Kustannus-

laskenta

Tarpeet

Strategia

Kokonaisuu

ksien 
hallinta

Tilat

Tieto-

järjestelmät

Ennakointi

Innovaatio 

ja kokeilut

Valvonta

Projekti-

osaaminen

Verkostot

Rahoitus

Alueosaa

minen

Raportointi

Budjetointi

Vaikuttavuus

Yhteistyö

Sisäinen 

valvonta

Investoinnit

Tehokkuus

Riskienhallinta

Kannustimet

27.2.2017 
popparit

Yhtiöittäminen

Kumppanuus-

osaaminen

Palveluohjaus



Mahdollisuuksien maailmaa:



INTEGRAATIO



Koulutus ja tutkimus

Mielenterveys ja päihde

Vammaispalvelut

Toimintakyky ja kuntoutus

Järjestämiseen liittyvät selvitettävät asiat
Esim. järjestäjän rooli, toiminnan ja talouden ohjausmekanismit, valvonta, 

kannustimet, valinnanvapaus, monituottajuus, pienyritystoiminnan edistäminen 
asiakkuuksiin liittyvä päätöksenteko (viranomaistoiminnot), palveluverkko, 

elinvoima, markkinainnovaatiot, verkostot, kumppanuudet, kriteerit, 
asiakasmaksut, tutkimuksen ja kehittämisen koordinaatio

Tukipalvelut
Tilat ja laitteet

Ateria- ja 

puhdistuspalvelut
Ict-palvelut
Talous- ja 

henkilöstöpalvelut

Logistiikka

Laboratorio
Kuvantaminen

Lääkehuolto

Välinehuolto

Palvelukokonaisuudet
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Palvelukokonaisuudet ja läpileikkaavat teemat



• Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
• Perheiden sosiaalipalvelut (perhepalvelut, kasvatus – ja 

perheneuvonta,...)
• Lasten kehitysvammais- ja vammaispalvelut
• Lasten kuntoutus
• Lasten psykologit, perustason mielenterveystyö
• Lastensuojelu
• Lasten- ja osin nuorisopsykiatria
• Lastentaudit

RAJAPINNAT KUNNASSA
• varhaiskasvatus, perusopetus, oppilashuolto, erityiskoulut, liikunta, 

nuoriso, kulttuuri

RAJAPINNAT PoPSTerissa
• aikuisten mt-/päihdepalvelut, kuntoutus, vammaispalvelut, 

synnytykset
• Normaaliuden periaate, kasvun, kehityksen ja vanhemmuuden tuen näkökulma
• Lapsi ja perhe on kokonaisuus
• Ei lokeroon ”erityislapsi/-perhe”, vaikka olisi myös erityispalveluita

• Erityisosaaminen ja erityispalveluiden laatu taataan poikkileikkaavilla 
palvelukokonaisuuksilla

• Erityistuki ja -palvelut ja sote-palvelut tukevat kasvu- ja kehitysympäristössä pärjäämistä

Lapset ja perheet

Muut sidosryhmät
• 3. sektori
• seurakunnat
• …



JOHTAMINEN

rohkeutta

ennakkoluulottomuutta

näkemystä

kaivataan



f) Kansalaisasiakas Yritysasiakas Turvallisuus

JohtokuntaJohtokunta Johtokunta

Pitkäaikaistyöttö

mät
Sote
Ensihoito

maahanmuutto

Pelastustoiminta
Tilavalvonta?

Kasvupalvelut

Ympäristöpalvelu
t
lomitus

Kansalaisasiakas Kansalaisasiakas Kansalaisasiakas



Koulutus ja tutkimus

Mielenterveys ja päihde

Vammaispalvelut

Toimintakyky ja kuntoutus

Järjestämiseen liittyvät selvitettävät asiat
Esim. järjestäjän rooli, toiminnan ja talouden ohjausmekanismit, valvonta, 

kannustimet, valinnanvapaus, monituottajuus, pienyritystoiminnan edistäminen 
asiakkuuksiin liittyvä päätöksenteko (viranomaistoiminnot), palveluverkko, 

elinvoima, markkinainnovaatiot, verkostot, kumppanuudet, kriteerit, 
asiakasmaksut, tutkimuksen ja kehittämisen koordinaatio

Tukipalvelut
Tilat ja laitteet

Ateria- ja 
puhdistuspalvelut

Ict-palvelut
Talous- ja 

henkilöstöpalvelut

Logistiikka
Laboratorio

Kuvantaminen
Lääkehuolto
Välinehuolto

Palvelukokonaisuudet
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Palvelukokonaisuudet ja läpileikkaavat teemat



Perinteinen tapa ajatella 
julkisista organisaatioista

Älykäs julkinen organisaatio 

Kömpelö Älykäs

Taaksepäin katsova Ennakoiva ja tulevaisuuteen suuntautuva

Johtamisen autoritäärisyys Johtamisen refleksiivisyys 

Muuntautumiskyvytön ”Jatkuva muutos on uusi normaali”

Staattinen johtamisfilosofia 
Dynaaminen johtamisfilosofia

Rutiineihin takertuva Kokeiluihin ja kehittämiseen kannustava

Uudistumiskyvyltään hidas Uudistumiskyvyltään nopea

Suljettu Avoin ja verkostoituva

Virheitä tunnistamaton Toimii oppivan organisaation tavoin

Kompromisseihin tyytyvä Erilaisia argumentteja hyödyntävä

Vähään tyytyvä Erinomaisuuteen tähtäävä

Huonomaineinen Edistyksellinen

Suvaitsematon säännöissä 
pysyttäytyjä

Avarakatseinen sääntöjen tulkitsija, 
mahdollisuuksien hakija

Omaan napaansa tuijottava Kumppani

Lähde: mukaillen Jari 

Stenvall 2015



TALOUS

- 3 mrd euroa kasvusta 

2029 mennessä



UUDISTUMINEN JA UUDISTAMINEN

• Ehto 

– asiakaslähtöisyyden 

– Integraation

– talouskunnon

• paranemiselle, 



DIGITALISAATIO ON SUUREMPI 

MURROS KUIN SOTE-

UUDISTUS 



ASIAKKAAN NÄKÖKULMAN 

PITÄÄ OLLA DIGITALISAATION 

LÄHTÖKOHTA



DIGITALISAATIOSSA ON KYSE 

TOIMINTATAPOJEN 

UUDISTAMISESTA



MUITA VIESTEJÄ



VALMISTAUDUTAAN

• KONSERNIN ORGANISOINTIIN

• LIIKELAITOSORGANISOINTIIN

• ASIAKASSETELIN KÄYTTÖÖNOTTOON

• Markkinoiden kehitykseen

• Yhtiöiden rakentumiseen



OHJAUS ON ONNETONTA

• Jos valtiovalta ei kykene luomaan yhden 

ohjaajan järjestelmää

• Silloin maakunnat eivät onnistua omassa 

ohjauksessaan ja tehtävien 

yhteensovittamisessa, kun sen yksikköjä 

johdetaan sivusta



Kysymykset muutoksessa

• Miten minun käy?

• Miksi tällainen muutos?

• Mikä on muutoksen perimmäinen syy?

• Miksi ihmeessä tämä on tarpeen?

• Mihin olemme organisaationa menossa?



Ihmisten johtamisessa keskeistä on

• osaaminen ja sen kehittäminen

• innostaminen

• suunnan luominen

• yhteiset tavoitteet

• luottamus ja sitoutuminen 

• muutos

• innovaatiot.


