
Maakuntauudistus ja 

maakunnan asukkaat

Pohjois-Savo
22.8.17

Elsa Paronen maakuntauudistuksen muutosjohtaja



Pohjois-Savo – asiakaslähtöinen maakuntauudistus

”Onnistumme mikäli ymmärrämme asiakasta ja hyödynnämme heidän palautettaan. 
Onnistumme vain, kun asiakkaat ovat kanssamme kehittämässä palveluita ja käymme 
jatkuvaa vuoropuhelua.”

• Maakunnan asukkaat, yhteisöt ja yritykset ovat maakunnan asiakkaita. 

• Maakuntauudistuksen puolella asiakastahot pääsääntöisesti erilaisia organisaatioita, SOTEn
puolella pääsääntöisesti henkilöasiakkaita.

• Uudistustyöhön osallistettu laajasti eri asiakassegmenttejä ja sidosryhmiä eri toimialueilta

• Pohjois-Savon työryhmien raportit asiakaspalautteista ja palveluiden kehittämisestä luettavissa: 
http://www.pohjoissavo2019.fi/maakuntauudistus/maakuntauudistus/aineistot.html



Uudistuksen alkuvaiheet & osallisuus uudistustyössä

OSALLISUUS OSANA UUDEN KEHITTÄMISTÄ:

▪ Kehitämme uutta toimintaa henkilöstö- ja asiakaslähtöisesti kysymällä suoraan mikä toimii ja mikä ei

▪ Keskitytty etenkin henkilöstön ja keskeisten sidosryhmien osallistamiseen – asukkaisiin, jotka elävät valmistelua ja 

uudistusta työarjessaan 

▪ Asiakkaiden osallistaminen vahvasti keskiössä; markkinavuoropuhelut palveluntuottajille, suorat webkyselyt eri 

asiakassegmenteille, yhteistyöfoorumit jne.

▪ Tiedolla osallistaminen: Avoin tiedottaminen ja verkkosivut kaikkien käytössä

▪ Paikallisdemokratian kautta osallistaminen: kuntakierros kevättalvi 2017 (kv/kh) & Maku/Sote-kuntainfo valtuutetuille 16.6

-> Nykytilan kuvaus, kysely mitä kunnat odottavat / millaisia toiveita on uudelle maakunnalle ja sen valmistelutyöhön, 

keskustelun herättely sekä yhteisen ymmärryksen luominen

▪ Kansalaisjärjestöjen ja poliittisten järjestöjen tilaisuudet, tiedon jakaminen puolin ja toisin

▪ Muutosjohtajien Road Show 5 – 9 / 2017,  jalkautuminen yleisötilaisuuksiin ja toreille



Osallisuus uudessa maakunnassa

▪ Uudelle maakunnalle lain mukaiset tehtävät 

asukasosallisuudesta  22 - 25§ ja 28§

▪ Toteutus uudessa maakunnassa mietittäväksi väliaikaishallinnon 

ja organisoitumisen vaiheeseen 2018 / 2019

- Demokratia ja päätöksenteko, vaikuttaminen hallinnossa

- Muu osallisuus palveluiden kehittämiseksi:  

keinoina esim. suora kansalaisvaikuttaminen, raadit tai 

välillinen vaikuttaminen järjestöjen, mielipidemittausten tms. 

kautta.



POHJOIS-SAVO 2020 PALVELEE

▪ Sujuvan asiakaspalvelun ydin on asiakasprosessien laadukkaassa haltuunotossa ja palvelutarjonnassa.

▪ Maakunnalliset palvelut kootaan loogisiksi kokonaisuuksiksi nyt osittain hajallaan olevista palveluista –

hyvänä esimerkkinä yrittäjälle ja työnhakijalle suunnatut erilaiset tarvittavat palvelut.

▪ Tavoitteena on, että maakunnallinen palveluprosessi näyttäytyy asiakkaalle saumattomana ja selkeänä, 

kohdennettuna palveluna. 

▪ Tavoitteena on, että maakunnan järjestämät ja tuottamat palvelut muodostavat asiakkaan näkökulmasta 

selkeän ja järkevän kokonaisuuden asiakkuuden muodon huomioiden. Asioiminen maakunnan 

palveluiden parissa tuottaa asiakkaalle kerralla mahdollisimman paljon lisäarvoa, vaivattomasti ja 

ketterästi.

▪ Maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvat palvelut tuotetaan joko markkinalähtöisesti, omana tuotantona 

(mm. markkinapuutetilanteessa) tai valtakunnallisten ratkaisujen kautta.

Palvelujen lopullinen järjestämisen ja tuottamisen muoto asiakasprosesseineen tulee varmistumaan 

uudistuksen edetessä. Palvelumalleja valmistellaan osittain valtakunnallisissa työryhmissä. 



Pohjoissavolaiset

vaikuttajina
22.8.2017 Tarja Miettinen sote-muutosjohtaja (50%)



Kaikkea maakunnan toimintaa ja palveluita läpileikkaavat teemat

Maakuntajohtaja

Kansainvälisyys ja 
elinvoima

▪Kansainvälisyys

▪Tutkimus-, koulutus – ja 
kehittämistoiminta

▪Aluekehittäminen ja 
kasvupalvelut

Asiakkuus ja 
palveluiden hankinta

▪Palveluiden hankinta ja 
hallinta

▪Asiakkuuden hallinta

▪Yhteistyö ja edunajaminen

Kokonaisturvallisuus 
ja pelastustoimi

▪Arjen turvallisuus 
(24/7/365 -sote-palvelut)

▪Onnettomuuksien ehkäisy 
ja pelastustoiminta 

▪Varautuminen ja 
riskienhallinta

Strategiset konsernipalvelut ja tukipalvelut 
(tietohallinto, strateginen HR ja työnantaja-toiminta, viestintä ja markkinointi, 

lakiasiat, päätösvalmistelu, sisäinen tarkastus ja riskien hallinta)



Miten palvelut saadaan vastaamaan asukkaiden tarpeita?

Uudistamistyön keskeiset tavoitteet ovat

asiakasosallisuus, asiakaslähtöisyys ja palvelujen saatavuus.

Tähän päästään

• Kuuntelemalla asiakaskentän tarpeita ja odotuksia

• Keräämällä ajantasaista tietoa hyvistä käytänteistä, joita voidaan hyödyntää edelleen.

• Seuraamalla hoitoketjujen ja palveluketjujen asiakaslähtöistä toteutumista.

• Keräämällä ja analysoimalla palveluntuottajien laatutietoja.

• Kehittämällä laadunseuranta menetelmiä.

• Järjestämällä mahdollisuuksia tiedon vaihtoon ja vastavuoroiseen vuorovaikutukseen.

Lähde: THL sote-uudistus



Osallisuuden edistäminen – esivalmistelusta poimittuna

• Osallistuminen ja vaikuttaminen ovat asukkaiden ja palveluiden käyttäjien oikeuksia.
• Maakuntavaltuuston on huolehdittava monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen 

mahdollisuuksista.
• Maakunnan sisällytettävä oikeuksien toteuttamista turvaavat velvoitteet maakunnan 

järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja tuottavien yhteisöjen ja säätiöiden kanssa tekemiinsä 
sopimuksiin sekä liikelaitoksen osalta hallintosääntöönsä.

• Edistäminen voi tapahtua muun muassa tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-
aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

• Tuki voi olla esimerkiksi työvälineisiin, viestintään tai toimintaan liittyvää.
• Asukkaiden lisäksi toimijoina ovat erilaiset järjestöt ja yhteisöt, kansalaisjärjestöt, palvelujen 

käyttäjäyhdistykset, verkostot, projektit, kampanjat, yritykset ja säätiöt.
• Hallituksen esityksessä todettaan mm. järjestöjen tärkeä rooli edustaa heikommassa asemassa olevia 

väestöryhmiä.
• Palveluntuottajien on huolehdittava toiminnassaan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien 

toteuttamisesta.



Pohjois-Savon uudistus 1.7- 30.5.18

Pohjois-Savon 

Tilannekeskus

Muutosjohtajat ja 
assistentit

Viestintä ja

valmisteluhenkilöstö

Maakuntahallitus

Poliittinen ohjaus

Pohjois-Savon 
maakuntaliitto 

Valmistelun paikallinen 
hallinnointi ja ohjaus Ministeriöt

Valtakunnallinen 
ohjaus

Lainsäädäntö

Rahoitus

Paikalliset uudistusta koskevat organisaatiot ja sidosryhmät 

VATEPOS (ns.väliaikaishallinto)
Tukee, ohjaa ja linjaa valmistelua

3.Sektorin toimijat, hanketoimijat, kansalaiset
Tukee, osallistaa, tiedonvälitystä

Henkilöstöinfot, markkinavuoropuhelut, tapahtumat
Tukee, osallistaa, tiedonvälitystä

Järjestäminen ja 
konsernijaosto

Valmistelee 
esitykset 

etenemisestä ja 
toimeenpanee 

uudistusta



Asukkaan – pohjoissavolaisen vaikuttamisen keinot

• Demokratian kautta vaikuttaminen 

– Maakuntavaltuusto, maakuntahallitus

– Muu uudistuva maakunnan 
osallistumisjärjestelmä (valmistelua ja 
päätöksentekoa tukevat 
keskustelutilaisuudet, asukasraadit 
palvelujärjestelmän kehittämiseksi tarpeita 
vastaavaksi, muut vaikuttamistoimielimet jne)

– Nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto, 
vanhusneuvosto

• Muu järjestäytynyt toiminta

– Alueellisesti järjestäytyneet pitäjäraadit, 
kyläyhdistykset ja toimivat asukastuvat

– järjestöt

• Aloite- ja palautejärjestelmät

– demokratia.fi –palvelut

– nähtävillä pito, kuuleminen, lausunnot

– Osallistuminen päätöksentekoon (esim kh
suunittelukokous SS 22.8.2017)

• Valinnanvapauden kautta 

vaikuttaminen  (UUSI)

– asukas määrittää palvelujen 

tuottamistavat (missä, kuka, 

miten) valinnanvapauden piiriin 

kuuluvissa palveluissa

• perustason palvelut

• erityistason palvelut

– raha liikkuu asiakkaan mukana!



Ajatukset asukkaiden Anja, Janne ja Tiitus haastatteluista

- poimintoja puheenvuoroista

Pohjois-Savon palvelut tasa-vertaisesti ja asiakaslähtöisesti.

• Palvelujen säilyminen edes entisenä suhteellisen lähellä tärkeintä.  Autottomille on palvelut myös 
turvattava.

• Laitospaikat säilyttävä kohtuullisen matkan päässä, koska julkista liikennettä ei ole käytettävissä.

• Tiedotus ja palveluneuvonta tehtävä asiakkaille ymmärrettäväksi. 

• Lääkäri on oltava käytettävissä väh. 5 pv / viikossa -> maakunnan palvelulupus

• Työterveyshuolto mukaan uudistukseen.

Palvelun tuottamistavat monimuotoistuu; yksityiset julkisen rinnalle tasavertaisina kumppaneina 
esim allianssimallien avulla.

• Yksityinen ei tiettävästi hakeudu haja-asustusalueelle, julkista tarvitaan.

• Tuleeko jääviyttä, jos neuvonta keskitetään.

• Kilpailutetaanko ja ketkä jatkossa toimii hoitajina?

• Mikä on kiireellisen hoidon konkretia, milloin palvelu lähellä ja milloin maakunnan keskuksessa.

Yhden organisaation yhteiset ICT-järjestelmät, tietojen käyttö mahdollistuu ellei laki tai potilas itse 
estä.

• Tietojen yhteiskäytön varmistaminen.



Ajatukset asukkaiden Anja, Janne ja Tiitus haastatteluista

- poimintoja puheenvuoroista

Ajantasaista tietoa palveluista ja uudistuksesta eri välineillä asukkaiden 
käyttöön.

• SOTE ei juurikaan ole mielenkiintoinen, kun palvelun tarve on vähäistä.

• Nuoret ei tiedä maakunta- ja sote-uudistuksesta juurikaan mitään.

• Tietoa pitäisi itse hakea tai osattava kysyä. Myös koulu voisi tietoa tarjota.

• Tuttu hoitosuhde tulisi säilyttää, vaihtelu rasittaa etenkin iäkkäimpiä.

Huolehdittava myös huono-osaisista ja niistä jotka ei itse kykene.

• Palvelujen laatu vaihtelee ja huolettaa jo nykyisellään.

• Miten turvataan myös huonompiosaisten tasa-laatuiset hoidot, kun eivät itse 
jaksa huolehtia.

• Hoitopaikat lähelle, jotta entinen arki aviopuolisoillakin jatkuisi.



Ajatukset asukkaiden Anja, Janne ja Tiitus haastatteluista

- poimintoja puheenvuoroista

Uudistuksella on tavoite muuttaa nyt tiedostettuja puutteita

• Tuleeko erikoislääkäriosaaminen jatkossa lähelle? On keskeisin tavoite

• Matkakulut – kasvaako ne jatkossa? -> esim liikkuvat palvelut ja 

asiointipisteet

• Jonojen purku – lyheneekö jonot -> pomputtelusta prosessien 

sujuvoittamiseen

• Yhdeltä luukulta, digitaalisesti, jolloin myös käytettävyys ratkaisevaa 

(lomakkeet ja verkot) -> uudet vaihtoehtoiset toteuttamistavat

• Tasa-laatu: paraneeko vaiko heikkenee voi myös heikentyä



Ajatukset asukkaiden Anja, Janne ja Tiitus haastatteluista

- poimintoja puheenvuoroista

Asukasosallisuuden uudet toimintatavat, vaikuttamisen uudet kanavat ja uudistuva 
paikallishallinto.

• Miten osallistuminen uuden maakunnan päätöksentekoon toteutetaan?

• Miten aika riittää maakuntapäättäjänä, kuntapäättäjänäkin se on ollut tiukilla.

• Uudistus on sinällään tärkeä.

• Nuoret vaikuttavat aloitteiden kautta – hyvä myös jatkossa.

• Nuorisovaltuusto.

• Vanhusneuvosto jatkossakin, kunhan ajatukset ei ”hautaudu”.

• Vapaaehtoistyö järjestöissä ok, mutta sitoutuminen säännöllisesti ei koska tarve omalle ajalle.

• Uudistuksen kokonaisuus ? – terveydenhuollon osuus kiinnostavampi.

Taloudelliset ja demokraattiset hyödyt saavutettavissa kun

• Uuden oppiminen (digiaikaan siirtyminen) toteutuu eri tavoin eri ikäryhmissä.

• Tasa-arvoisuus pidettävä mielessä, digitaalisuus turvattava myös haja-asutusalueilla.

• Hyödyt ulosmitattavissa RAHAna, DIGInä JA  TARVITTAVAna APUna!



Miten kumppanuuspöytien tuotoksia voidaan hyödyntää?
• Pöytä1 Järjestöyhteistyö ja uudistukset: 

– tieto osallistumismahdollisuuksista kunta- ja maakuntatasolla, toiminnallinen PS-järjestöpankki (organisoituminen esim. Pohjois-Karjalan tyyliin)-> 
tulokset SAKKE-hankkeelta 

• Pöytä2 HYTE:

– Resurssiviisaus: Alueellisen yhteistyön tahtotila ja hyvien toimintamallien levittäminen, yhteiset linjaukset ja laaja-alainen yhteistyö, missä 
asukkaatkin mukana.

– Vaikuttavuusarviointi: menestystarinat näkyväksi, kokeilukulttuuri, luottamus ja avoimuus.

– Maakunnalliset PARASTA-messut!

• Pöytä3 Digitaaliset vaikutuskanavat ja uudistukset:

– Unelma maakunta: asiointi helppoa, sähköiset palvelut houkuttelevat, palveluja yhä enenevästi aikariippumattomasti, osaaville mahdollisuus 
toimia sähköisesti, terveydenhuollon sovellutukset rohkea käyttö.

– Kauhukuva maakunnasta: pilipaltisaatioon juuttuminen, kehittyminen pirstaleista, työlästä ja vanhasta kiinni pitäminen, markinaaliset uhkat voittaa 
aina mahdollisuudet, muutoksen johtaminen puuttuu, eri toimijoiden erilaiset kehitystilat

– Rohkeutta ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja johtaa muutosta tavoiteltavaan suuntaan.

• Pöytä4 Asukkaiden osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet maakunnassa:

– Järjestöt mukaan suunnitteluun mahdollisimman laajasti.

– Uudet vaikuttamisen kanavat (Yle-Areena)

– Muilta oppiminen (Etelä-Karjala)

– Erilaiset raadit ja niiden hyödyntäminen.

– Kuopion malli: tieto-, suunnittelu-, päätöksenteko- ja toimintaosallisuus kokonaisuutena mahdollistaa asukkaiden osallistumisen 
maakunnan palveluissa.

• Pöytä5 Asukas osallisena palvelujen tuottamisessa:

– Kuulemisesta yhdessä tekemiseen, tahtoa toimia yhdessä, henkilöstön sitouttaminen mm. koulutuksella ja muutoksen johtaminen . 

– Satunnaisuuden sijasta systemaattisuuteen  toimia yhdessä sovitulla tavalla.

Eri hankkeilta ehdotuksia uudistuvan maakunnan osallisuuden toimintatavoiksi.




