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VISIOVIESTI Asukkaille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut järkevillä kustannuksilla. 

STRATEGISET 

VIESTIT 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat asiakaskeskeinen 

kokonaisuus 

Asiakkaalla on valinnanvapaus 

 

Digitalisaation hyödyt 

otetaan käyttöön 

 

Kustannusten kasvu taittuu 

 

ASUKKAALLE 

Sosiaali- ja terveyspalvelut pelaavat hyvin yhteen, 

siirryt palvelusta toiseen  aiempaa sujuvammin.  

 

”Hoitoa ja hoivaa  tilanteesi mukaan” 

Voit valita sosiaali- ja 

terveyspalveluja nykyistä 

monipuolisemmin. 

 

”Haluamme että pääset  nopeasti 

lääkäriin ja sosiaalityöntekijälle” 

Sosiaali-  ja 

terveyspalveluja on 

saatavilla aiempaa 

enemmän myös verkossa.  

 

”Sote-palveluja verkossa 

ympäri vuorokauden” 

Rahat riittävät jatkossakin 

sosiaali- ja terveyspalveluihin, 

kun palvelut järjestetään 

järkevästi. 

 

”Valtion kukkaro kestää, jos 

hommat hoidetaan fiksusti.” 

TUKIVIESTIT 

Saat aiempaa yksilöllisempiä palveluja. Palvelut tarjotaan tilanteesi 

mukaan ja oikeaan aikaan. Silloin asiasi hoituu helpommin.  

 

Saat tarvitsemasi palvelut entistä useammin yhdestä paikasta.  

 

Lähipalvelut säilyvät. Jatkossa voit saada niitä myös 

verkkopalveluna, pyörien päällä tai kotiin tuotuna.   Voit saada myös 

erityispalveluja sosiaali- ja terveyskeskuksessa. 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaiset työskentelevät yhdessä 

asiakkaiden hyväksi. Tarvittaessa ammattilaiset  selvittävät tilanteesi 

kanssasi kokonaisvaltaisesti. 

 

Työ on henkilöstölle entistä mielekkäämpää, kun työskennellään 

yhdessä asiakkaan hyväksi. Saat tukea omaan työhösi myös toisen 

alan ammattilaisilta. 

 

Esimerkit: 

Lapsiperheiden  palveluihin on helppo päästä. Palvelut pelaavat 

hyvin yhteen ja ammattilaiset toimivat yhdessä perheesi tukena. 

 

Pärjäät kotona pidempään ja paremmassa kunnossa, kun saat 

sinulle sopivia palveluja kotiisi. Koti voi olla muutakin kuin 

kerrostaloyksiö. Kotona voit asua myös muistikylässä tai 

palvelukorttelissa. 

 

Voit valita julkisen, yksityisen tai järjestön 

palvelun. Asiakasmaksu on  kaikissa sama. 

 

Pääset palveluihin nykyistä nopeammin ja 

jonoja on vähemmän. 

 

Jos tarvitset apua sopivan palvelun 

valitsemiseen, asiakasneuvojat ja 

palveluohjaajat auttavat sinua. 

 

Esimerkit: 

Palvelut voivat erikoistua. Voit esimerkiksi 

valita verenpainetaudin tai sokeritaudin 

hoitoon erikoistuneen terveysaseman. 

Jos olet kotihoidon asiakas, voit saada 

asiakassetelin ja valita keneltä hankit 

palveluja. 

 

Henkilöstö: 

Kun asiakkaan valinnanvapaus toteutuu, 

hyvä asiakaspalvelu on entistä tärkeämpää. 

Tehtäväsi on kertoa asiakkaalle uudistuksen 

tuomista mahdollisuuksista. 

Tietosi siirtyvät sujuvasti 

palvelujen välillä. 

 

Tekniikka auttaa: voit varata 

netissä ajan terveydenhoitajalle, 

voit jutella sosiaalityöntekijän 

kanssa tietokoneella kotona, voit 

osallistua  kotona netin 

välityksellä jumppatuokioon. 

 

Voit itse lähettää ja saada 

terveystietojasi ja 

mittaustuloksiasi tietokoneella tai 

kännykällä. 

 

Monet digipalvelut toimivat joka 

päivä 24 h. 

 

Voit edelleen hoitaa asioitasi 

myös puhelimitse ja kasvokkain . 

 

 

Sote-menot kasvavat jatkossakin. 

Vauhtia on pakko hidastaa. Muuten 

rahat eivät riitä. 

 

Tärkeimmät keinot:  

Tekniikka avuksi 

Palvelut ajoissa 

Lähipalvelut monipuolisesti 

Kaikissa sairaaloissa ei tehdä 

kaikkea 

Hinnat alas ja laatu ylös kilpailulla 

Palvelut pelaavat hyvin yhteen 
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Maakuntauudistuksen perusviestit - Luonnos 

VISIOVIESTI 
Suomeen luodaan moderni ja kustannustehokas julkinen hallinto,  

joka tarjoaa mahdollisuuksia osallistumiseen ja vaikuttamiseen 

STRATEGISET 

VIESTIT 

Kolmitasoinen hallinto - 

Valtio, maakunta ja kunta 

 

Maakunnat hoitavat 

merkittäviä tehtäviä ja 

asukkailla on monipuoliset 

vaikutusmahdollisuudet 

Uudistuksessa 

noudatetaan hyvää 

henkilöstöpolitiikkaa 

TUKIVIESTIT 

18 maakuntaa perustetaan 1.7.2017, 

tehtävät siirretään 1.1.2019 

 

Valtio rahoittaa, maakunta päättää 

rahoituksen kohdentamisesta 

 

Säästetään resursseja, 

kustannusten kasvu taittuu 

Asukkailla äänioikeus, aloiteoikeus, 

kansanäänestysaloite ja kuulemiset 

 

Palveluja uudistetaan digitaalisiksi, 

asiakaslähtöisiksi ja 

kustannustehokkaiksi 

 

Maakuntien toiminnasta ja taloudesta 

päättävät ja ovat vastuussa vaaleilla 

valitut päättäjät 

Maakuntiin siirtyy yli 200 000 

työntekijää 

 

Siirtyvä henkilöstö säilyttää 

siirtymähetkellä voimassa olevat 

työ- tai virkasuhteeseen liittyvät 

oikeudet ja velvollisuudet 

 

Uudistuksen onnistuminen 

edellyttää hyvää johtamista ja 

sitoutunutta henkilöstöä 

 

 

Kuntien mahdollisuudet vastata 

tehtävistään turvataan uudistukseen 

liittyvissä rahoitus-, omaisuus- ja 

muissa siirtymäajan järjestelyissä 

 

ELY-keskukset, TE-toimistot, 

aluehallintovirastot sekä maakuntien 

liitot, sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit 

ja muita kuntayhtymiä lakkautetaan 

Maakunnilla runsaasti tehtäviä: 

• sosiaali- ja terveyspalvelut 

• pelastustoimen palvelut 

• työvoimapalvelut 

• elinkeinojen edistäminen 

• alueelliset kehittämistehtävät 

• maataloushallinnon tehtävät 

• ympäristöterveydenhuolto 

• alueiden käytön ohjausta ja 

suunnittelua 

• identiteetin ja kulttuurin edistäminen 

jne. 

15.11.2016 Thomas Sund 


