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UUTEEN MAAKUNTAAN VARSINAIS-SUOMESSA 
SIIRTYVÄT TEHTÄVÄT 

Työ- ja 
elinkeinopalvelut 

230 htv 
 

Pelastustoimi 
600 htv 

Maaseudun 
kehittäminen ja 
lomituspalvelut 

240 htv 

Ympäristö-
terveydenhuolto 

80 htv 
 

Sosiaali- ja 
terveydenhuolto 

22 000 htv 

Aluekehittäminen 
60 htv 

Suunnittelu, 
liikenne ja 
ympäristö 

120 htv 
 

* Hallintopalvelut ja tukitoiminnot eivät sisälly 



Aikataulumuutoksen tuoma epävarmuus 
– Tuleeko tästä mitään? 

Valtion rahoituspäätösten odottaminen – 
Uskotaanko että tämä toteutuu? 

Lakien sisältöön kohdistuvat poliittiset 
paineet – Kuka järjestää ja tuottaa 
kasvupalveluja? Mikä on kuntien rooli 
tuottajana? 

Lakien voimaantulon pitkittyminen – ei 
linjaavaa toimielintä 

Uudistukseen valmistautuminen on 
aloitettu useissa organisaatioissa 
sisäisellä työllä. Suuret riskit valmistelun 
hajaantumiseen ja eriaikaisuuteen. 

 

 

KIPUPISTEET JA ONNISTUMISET –  
KOKO PROSESSI 

Jääkö meille riittävästi aikaa valmistella 
asiat kokonaisedun mukaisesti eikä 
ainoastaan maakunnan näkökulmasta? 

Vuoropuhelua uudistuksessa 
henkilökuntaa ja tehtäviä luovuttavien 
organisaatioiden kanssa käydään – kun 
päätetään edetä, edellytykset hyvään 
yhteistyöhön on olemassa. 

TaHe-valmistelu käynnistynyt ja 
edennyt hyvin. 

Asioita voidaan edistää, jos tahtotilaa 
on – suuri osa valmistelusta olisi 
hyödynnettävissä riippumatta sote- ja 
maakuntauudistuksesta! 

 

 



Maakuntauudistuspuolella yhteistyö 
toimii, myös kuntaedustajat aktiivisesti 
keskusteluissa mukana. 

Työryhmien vastuuvalmistelijat 
(työvaliokunnat, puheenjohtajisto 
tmv.) ovat tehneet erinomaista 
valmistelutyötä oman toimensa 
ohessa – valmistelu ja riittävä 
valmisteluaika on mahdollistanut 
avoimen keskustelun eri toimijoiden 
kanssa (organisaatiot, asiakkaat, 
sidosryhmät). 

Henkilöstöjärjestöjen keskinäinen 
yhteistyö ja tiedonkulku on 
parantunut. 

 

 

KIPUPISTEET JA ONNISTUMISET – 
MAAKUNTAUUDISTUS 

Toimivien yhdyspintojen 
suunnittelu ja niistä sopiminen 
vaatii aikaa. 

Haluttomuus edetä alueen 
valmistelussa näkyy siinä, ettei 
linjauksia valmistelusta ole 
mahdollista tuottaa. 

 

 



Sote-uudistuksen valmistelutilanne Varsinais-
Suomessa 

Sote-muutosjohtaja 
Antti Parpo 
16.10.2017 



ESITYS YHDISTETYSTÄ SOTE- JA MAKU-VALMISTELUORGANISAATIOSTA 



POIMINTOJA SOTE-VALMISTELUTILANTEESTA (1) 

Palvelujen järjestäminen 
• Palveluverkkoselvitys palvelujen saavutettavuuden 

näkökulmasta valmistunut 

• Sote-palvelujen markkinaselvitys valmistelussa 

• Sote-tietopaketit valmistelussa 

• Sähköinen palvelutarjotin valmistelussa 

• Mittarityöskentely osana kansallista valmistelua 

• Sote-konsernirakenteen valmistelu käynnistysvaiheessa 

 

 



POIMINTOJA SOTE-VALMISTELUTILANTEESTA (2) 

Palvelutuotanto 

• Palvelujen sisäinen kehittämistyö käynnissä 
• Ikäihmisten kärkihanke 

• Lasten, nuorten ja lapsiperheiden kärkihanke 

• Sosiaalipäivystys 

• Päihde- ja mielenterveyspalvelut 

• Akuuttipalvelut 

• Palveluohjaus 

• Terveyden ja hvyinvoinnin edistäminen 

• Palvelutuotannon organisointi käynnistämisvaiheessa 
ja odottaa valinnanvapauslainsäädännön 
lakiluonnoksia 

  



POIMINTOJA SOTE-VALMISTELUTILANTEESTA (3) 

ICT-valmistelu 

• Nykytilaselvitys laadittu (yli 500 ict-järjestelmää) 

• Periaatepäätös sähköisten palvelujen kehittämisestä ja 
käyttöönotosta tehty 

• Valmistelussa talous ja henkilöstöhallinnon ict-järjestelmät 

• Valmistelussa valinnanvapauden ict-järjestelmät  

• Odottaa valmistelua:  

• sote-ict-järjestelmien konsolidaatio 

• Sote-palvelujen järjestäjän raportointityökalut 

 

 

 



KESKUSTELUALOITE PALVELURAKENTEEN 
RAKENNUSPALIKOIKSI VARSINAIS-SUOMESSA 

Alueille hajautetut 

lähipalvelut

Alueille keskitetyt 

palvelut

Keskitetyt 

palvelut

Integroidut palvelut

Sektorikohtaiset palvelut

*Luokittelu ei ole aukoton ja osa palveluista voi olla sisällöiltään sopivia 

useampaan ”rakennuspalikkaan”. Ilman luokittelua ja jäsentelyä 

palvelurakenteen suunnittelu on kuitenkin vaikeaa. 



Varsinais-Suomelle ehdotetaan sote-valmistelun 
etenemistapaa seuraavasti: 

1. Keskitytään sote-palvelujen järjestämistehtävien 
suunnitteluun ja sääntökirjojen laadintaan 
(terveyskeskus/sote-keskus, henkilökohtainen budjetti 
asiakasseteli) – Palkataan valtion rahoituksella työhön 
vastuuhenkilö 

2. Keskitytään tulevan ICT-hallinnon ja järjestelmien 
rakentamiseen siten, että uudistus on läpivietävissä annetussa 
aikataulussa – Palkataan valtion rahoituksella vastuuhenkilö 

3. Keskitytään sote-tuotannon kilpailukyvyn parantamiseen eri 
keinoin (vrt. järjestämissuunnitelmatyö, sähköiset palvelut 
jne.).  

 

EHDOTUS ETENEMISESTÄ VARSINAIS-SUOMESSA SOTE-
UUDISTUKSEN OSALTA (1) 



4. Laaditaan nykytilaselvitysten jälkeen suunnitelma 
sote-palveluverkosta ja sote-konsernirakenteesta. 
Tuotantorakenne ja tuotannon hallintomallit 
valmistellaan myöhemmin sen jälkeen, kun 
valinnanvapausmalli on valtakunnallisesti linjattu. 

5. Osallistutaan valinnanvapauspilotteihin soveltuvin osin 
v. 2018 alkaen 

6. Seurataan tilannetta kuukausittain ja resurssoidaan 
lisää henkilöstön tarpeiden mukaisesti 

 

EHDOTUS ETENEMISESTÄ VARSINAIS-SUOMESSA SOTE-
UUDISTUKSEN OSALTA (2) 


