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Sosiaali- ja terveyspalveluiden 

järjestäminen viidelle alueelle 
Valtioneuvoston tiedote 23.3.2014  

• Alueet rakentuvat nykyisten erityisvastuu-alueiden pohjalta  
• Tukeutuvat olemassa oleviin rakenteisiin 

• Yksiportainen hallinto  
• Kuntayhtymä 

• Täydellinen sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio vahvan 
alueellisen järjestäjän toimesta 

• Rahoitus kunnilta painotetun kapitaatio-periaatteen mukaan 

• Kansallista ohjausta vahvistetaan alueellisen tasa-arvon ja 
tehokkuuden varmistamiseksi 

 
Aikataulutavoite: 
• Esitys valmiina toukokuun loppuun mennessä 

• Lausuntokierrokselle kesäkuussa  
• Eduskuntaan syksyllä 

• Uusien sote-alueiden toiminta alkaa 1.1.2017 
 

20.5.2014 Tuula Haatainen, Kuntaliitto 2 



20.5.2014 3 

Aluerajat©MML, 2013

Uudet sote-alueet =Nykyiset 
sairaanhoitopiirien erityisvastuualueet 
(maakunnat, kunnat ja väestö 31.12.2012 ) 

HYKS erva                  1 869 617 as.  39 kuntaa 

KYS erva                     817 782 as.  68 kuntaa 

OYS erva                     739 475 as.  68 kuntaa 

TAYS erva                  1 106 115 as.  67 kuntaa 

TYKS erva                     865 184 as. 62 kuntaa  

Varsinais-Suomi     472 139  29 kuntaa 

Satakunta      224 934  20 kuntaa 

Vaasa      168 111  13 kuntaa 

Helsinki ja Uusimaa 1 562 796  24 kuntaa 

Etelä-Karjala      132 355    9 kuntaa 

Kymenlaakso      174 466    6 kuntaa 

Pohjois-Savo       248 233   20 kuntaa 

Etelä-Savo       104 803     9 kuntaa 

Itä-Savo        44 881     4 kuntaa 

Keski-Suomi         250 369   21 kuntaa 

Pohjois-Karjala      169 496   14 kuntaa 

Pohjois-Pohjanmaa     400 959  29 kuntaa 

Kainuu        77 435    8 kuntaa 

Keski-Pohjanmaa       78 237  10 kuntaa 

Lapin      118 189  15 kuntaa 

Länsi-Pohja        64 655    6 kuntaa 

Pirkanmaa     518 157  23 kuntaa 

Etelä-Pohjanmaa     198 944  19 kuntaa 

Kanta-Häme      175 472  11 kuntaa 

Päijät-Häme      213 542  14 kuntaa 

Ahvenanmaa 28 501 as. 16 kuntaa 
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LUONNOS 
* Lähde: Oulun kaupunki, Paljon palveluita 
käyttävien asiakasryhmien profilointi (2013) 

Rakenneratkaisujen tuettava  
sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä 

Sote-palveluiden kustannukset* kasautuvat pienelle 
asukasjoukolle. Vuositasolla 10 % kerryttää 81 % 
kustannuksista.  

Kalleimman 10 %:n asukkaat käyttävät tyypillisesti 
laajalti koko palvelujärjestelmää kun muu 90 % 
väestöstä käyttää pääosin yhtä palvelua tai ei 
palveluita ollenkaan 
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Tämän päivän ja tulevaisuuden, sosiaalisia ja 
terveydellisiä ongelmia ei voida ratkaista 

vanhoilla, hallinnon vertikaalisilla toimilla  
 
• Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatiota tarvitaan 

mahdollistamaan palvelukokonaisuuksien muodostuminen 
toimijoiden arkityössä 

• Saumaton sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö on 
elintärkeää varsinkin vanhenevan väestön, 
mielenterveystyön ja päihdehuollon sekä 
syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten kohdalla. 
Tavoitteena on raja-aitojen madaltaminen ja poistaminen 

• Hallinnollisen järjestämisintegraation lisäksi tarvitaan 
» Uusia innovaatioita   

» Uusia palvelun tuottamiskonsepteja 
» Käyttäjäystävällistä hoivateknologiaa  

» Kohdennettuja palveluja 

» Omaehtoisen toiminnan kannustamista ja edellyttämistä 
» Itsehoidon lisäämistä 

» Vertaistuen käyttöä osana arkea, hoitoa ja kuntoutusta  
» Kulttuurisensitiivisen ennaltaehkäisyn  tehostamista 
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IT-ratkaisut ja tietohallinto ovat 
avainasemassa muutoksen 
toimeenpanossa 

• sote-alueiden toimintakyky tulee nojaamaan rahan lisäksi 
tietoon eikä rakenneuudistuksen toteuttaminen ole 
mahdollista ilman toimivia IT-ratkaisuja ja tehokasta ja 
johdettua tietohallintoa 

 

• monituottajaympäristössä yhteentoimivat 
tietojärjestelmät ja asiakastietojen yhteiskäyttö ovat 
välttämättömiä palvelujen ammatilliselle ja alueelliselle 
integraatiolle 
» asiakkaiden organisaatio- ja palvelurajat ylittävien 

prosessien mahdollistaminen ja tukeminen 
» sote-alueen johtamisen edellyttämät oikeat mittarit ja 

tiedon oikea-aikainen saatavuus niiden pohjaksi 
» tietojen käsittelyä ja rekisterinpitoa koskevan lainsäädäntöä 

tulee muuttaa näitä tavoitteita tukevaksi, mm. 
muodostamalla sote-alueelle yksi yhteinen asiakas- ja 
potilastietojen henkilörekisteri 
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Yhteistyö ja siihen liittyvät 
toimenpiteet 
 
• sote-rakenneuudistuksen yhteydessä tulee uusia myös 

tiedonhallinnan ohjausmallia ja rakenteita 
» näiden tulee olla muutettavissa rakenteiden ja toimintatapojen 

muuttuessa 

 
• viiden sote-alueen keskinäinen tietohallintoyhteistyö pitäisi 

säätää velvoittavaksi, mutta sen kulloisenkin sisällön ja 
toimenpiteiden tulisi olla pääosin alueiden päätettävissä 

 

• sote-ratkaisu ei tee tarpeettomaksi käynnissä olevaa 
alueellista ja alueiden välistä yhteistyötä tietohallinnossa ja 
IT-ratkaisujen hyödyntämisessä 
» toimivien tietohallinnon yhteistyömallien olemassaolo nopeuttaa sote-alueiden 

toiminnan käynnistämistä 
» alueellista yhteistyömallia ja sen levittämistä koskeva suunnittelu on 

käynnissä ja alueiden välinen yhteistyö on käynnistynyt AKUSTI-foorumissa  
» yhteisiin kehittämistarpeisiin perustuvaa suunnittelua on käynnistetty näissä 

yhteistyörakenteissa 
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Tietohallintotehtävien 
organisointi sote-alueilla 

• tietohallinto tulee suunnitella osana sote-kuntayhtymän 
toimintamallia 

» tietohallintotoimintojen johtaminen tulee olla sote-alueen 
vastuulla ja sillä tulee olla riittävä toimivalta  

» tietohallinnon tukitehtävien hoitaminen on suunniteltava ja 
sovittava osana tätä kokonaisuutta sote-alueen ja alueen 
palvelutuottajien välillä 

» organisoinnissa on pystyttävä huomioimaan kunnille jäävät 
tehtävät ja niiden toiminnalliset ja tietojenkulkuun liittyvät 
yhteydet sosiaali- ja terveydenhuoltoon (keskeisimpinä  
varhaiskasvatus- ja opetustoimi) 

» tietohallintoon liittyvien muutosten valmistelu tulee 
käynnistää kaikilla alueilla jo 2014 aikana - toimeenpano 
myöhästyy huomattavasti, jos jäädään odottamaan sote-
alueiden toiminnan käynnistymistä 
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IT-ratkaisujen rahoitus 

• tietojärjestelmien yhtenäistäminen ja uusien ratkaisujen 
hankinta pitää rakentua valtakunnalliseen ja alueelliseen 
sote-kokonaisarkkitehtuuriin 
 

• IT-ratkaisuihin ja -palveluhin tulee investoida ja samalla 
vahvistaa niiden avulla saavutettavien hyötyjen ja 
toiminnan muutosten aikaansaamista 
» IT-investointien hyödyt ja kustannussäästöt tulevat 

palvelutoiminnan tehostumisesta  

 
• muutoksen edellyttämät investoinnit ja hyötyjen 

toteutumistapa ja -aika huomioiden valtion IT-
muutostukirahoitusta tulee osoittaa rakenneuudistuksen 
suunnitteluun ja toimeenpanoon ja toteutukset koota 
viisivuotiseksi kehittämisohjelmaksi 

  
• ainakin muutoksen siirtymäajaksi pitää pidättäytyä uusista, 

laajoista kehittämishankkeista, jolleivät ne ole osa 
muutoksen toteuttamista 
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Tietohallintotehtävien organisointi sote-alueilla 

Kunnat 

Kuntayhtymät 

Yliopistosairaala 

Yksityinen kolmas 

sektori 

Sosiaali- ja terveys 

palveluiden tuottajat 

 

SOTE-ALUEEN YHTEINEN 

TIETOHALLINTO 

Kokonaisarkkitehtuurityön johtaminen 

Projekti/hanke/järjestelmäsalkun hallinta 

Projektitoimisto ja kehittämisen tuki 

Yhteisten IT-ratkaisujen ohjaus 

STRATEGINEN JOHTAMINEN 

SOTE ALUE 

OPERATIIVINEN KOORDINAATIO 

Yhteinen kokonaisarkkitehtuuri 

Yhteiset järjestelmät 

Yhteiset kehittämishankkeet 

IT-palveluiden tuottajat 

(palvelutuottajien omistamat ja 

markkinoilla toimivat IT-yhtiöt) 

PALVELUNTUOTTAJIEN OMA 

TIETOHALLINTO 

Sote-alueen 

yhteiset 
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Palvelutuottaja-

kohtaiset 

Tietojärjestelmät ja rekisterit 

Yksi yhteinen  
asiakas- ja 
potilastietojen  
henkilörekisteri 
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Kiitos mielenkiinnostanne ja 
osallistumisestanne 
 
Antoisia  
Terveydenhuollon atk-päiviä! 
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