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Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus

Luomme itsehallinnollisen Uudenmaan

Vi skapar ett självstyrt Nyland

Sote- ja maakuntauudistus maakunnan näkökulmasta



Etunimi Sukunimi

Uudenmaan maakunta

#Uusimaa2019



Sote-uudistuksen tavoitteet ja keinot

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen

- kansanterveys- ja sosiaalityö, ennaltaehkäisy

- perustason palveluiden vahvistaminen

- vahvemmat järjestäjät ja tuotantoyksiköt: osaamisen vahvistaminen

- tarvepainotettuun kapitaatioon pohjautuva rahoitus: vaikuttavuuskannustimet

Kustannustenhallinta
- maakuntien rahoituslain mukainen rahoitusmalli ja kustannusjarru: 2,8 mrd €

- tunnistetut säästöpotentiaalit nykyisen lainsäädännön ja parhaiden käytäntöjen 
ja vaikuttavimpien hoito/palvelukäytäntöjen mukaan noin 3 mrd €

- oikea-aikainen hoito, hoidon porrastus, digitaaliset ratkaisut, palveluintegraatio



Kuvavalinnat sote- ja 

maakuntauudistuksen mielikuvista

Millainen on 

mielikuvasi 

tulevasta sote-

ja maakunta-

uudistuksesta? 

182 193 94

33 28 80

1007 80 81

Edustetuimmat toimialat 

sosiaalitoimi (356) 

perusterveydenhuolto (333), 

ja erikoissairaanhoito (312)



Uudenmaan maakunta – itsehallinnollinen 

alue

Terveys- ja sosiaalipalvelut yhteensä pl. lasten päivähoito 

(20 993) ja työvoimanvuokraus (1 416)

Lähde: Tilastoraportti 26/2015, 10.12.2015, Tilastokeskus

Sotkanet, 14.12.2016 indikaattori 3220 pl. lasten päivähoidon 

käyttökustannukset (ind. 1303).

Käyttökustannuksiin lasketaan mukaan toimintamenot yhteensä(2900), 

poistot ja arvonalentumiset (2940) sekä vyörytysmenot (2960). 

TA 2019 ~ 6 mrd €

Henkilöstö ~ 55 000 – 65 000 

työntekijää



1.12.2016 –
n. 09/2017

tai kunnes lakipaketti 
astuu voimaan  

Uudenmaan liiton 
alaisena projektina 

n. 10/2017-03/2018

Maakunnan toiminnan 
käynnistymistä 
valmisteleva 

VÄLIAIKAINEN 
VALMISTELUTOIMIELIN

Maakunta toimijana jo 
olemassa (y-tunnus) 

väliaikaishallinto

1.3.2018 –
31.12.2018 

Maakunnan 
KÄYNNISTYMISVAIHE

Maakuntavaltuusto 
järjestäytyy, maakuntahallitus 
asetetaan, valitaan ylimmät 
viranhaltijat  maakunta on 

toimivaltainen

1.1.2019 alkaen

Maakunta ryhtyy 
toteuttamaan laissa 

säädettyjä tehtäviään

ESIVALMISTELU VÄLIAIKAISHALLINTO KÄYNNISTYMINEN TOIMINTA ALKAA

Sote- ja maakuntauudistuksen vaiheet

Tehdään kartoituksia,  

selvityksiä ja suunnitelmia, 

sovitaan yhteistyöstä 

pohjaksi seuraavalle 

vaiheelle

Valmistellaan maakunnan 

vuoden 2018 prosessit ja 

päätökset mahdollisimman 

pitkälle, järjestään 

maakuntavaalit 

Päätetään tarvittavista johtosäännöistä, 

ohjeista, strategioista ja talousarviosta 

2019, perustetaan maakuntakonserniin 

kuuluvat yksiköt, toteutetaan henkilöstön, 

omaisuuden ja sopimusten siirrot 

1/2018 Maakuntavaalit

Uudenmaan maakunta 

ryhtyy toteuttamaan 

palvelulupaustaan/

-ksiaan ja tavoittelemaan 

visiotaan 2027



Uudenmaan malli yhteistyöstä ja työnjaosta 

sopimiseksi 2019-?

Valtio

Tulevaisuuden
kunta

Asukas, 
kuntalainen

Maakunta

Rajapinnat ja palvelut
esim. hyte, tukipalvelut, oppilashuolto, työllisyys, kaavoitus, rakentaminen, joukkoliikenne, 

kotouttaminen, elinvoima, asuminen, järjestöyhteistyö, osallisuus, johtaminen jne. 

Ohjaus ja resurssit Ohjaus ja resurssit



Aikataulu – grand plan lopusta alkuun

• 2019-2027: Vision toteuttaminen:
• Resurssien pysyvä uudelleen suuntaaminen toiminnallisten (vaikuttavuus)

tavoitteiden suuntaisesti - sote-palvelujen ohjaus ja johtaminen 

kokonaisuutena (maakuntajärjestäjä)

• Toiminnan kehittäminen mm. alueellista työnjakoa ja yhteistyötä kehittämällä –

integraatiohyötyjen ulosmittaus

• Perustason palveluiden kehittämiseen uusi vaihde - yksi rahoittajataho

• Valinnanvapaus – asiakkaan valintaoikeuden tukeminen

• 3/2018-12/2018: Maakunnan toiminta käynnistyy:
• Maakuntavaalit 28.1.2018

• Toiminto-, henkilöstö-, yms. siirtoja koskevat päätökset

• Eteenpäin katsovan, uudistavan maakunnallisen toimintamallin sisäänajo

• 7/2017-3/2018: Väliaikaishallinto:
• Uudenmaan maakunta perustetaan (Y-tunnus)

• Varmistetaan edellytykset maakunnan toiminnan käynnistymiselle

• Suunnitellaan siirrot ja uusi maakunnallinen toimintamalli

• 12/2016-6/2017: Valmisteluvaihe:
• Haetaan yhteinen näkemys, muutosfilosofia

• Avoin viestintä ja kommunikaatio

• Konkreettinen projektisuunnittelu, ml. resurssit.

Asiakas-

näkökulma

!

Jatkuvuus

!

Yhteinen 

tahto

!



Järjestämisuudistus - vahva järjestäjä

• Järjestämisvastuu 18 maakunnalle: 
• byrokratia vähenee 

• organisaatio selkeytyy - tiedetään kuka vastaa

• Järjestämisvastuussa olevalle maakunnalle uusia 
toimivaltuuksia ohjata ja johtaa tuotantoa
• sote-järjestämislaki

• Valinnanvapauslaki – lisätty HE:ssä

• Maakuntien rahoituslaki - valtion ohjaus lisääntyy

• Rahoitus kohdentuu solidaarisesti ja parantaa 
yhdenvertaisuutta – Uudenmaan rahoitusasema heikkenee
• THL:n tarvekriteereihin pohjautuva rahoitus

• Tulevaisuudessa hyvä harkita terveyshyödyn ja hyvinvointihyödyn painoarvon 
kasvattamista!

• Palveluintegraatio 
• Järjestäjä ohjaa  palvelukokonaisuuksia, esim ikäihmisten palvelut

• Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi –
palveluohjaus, omatyöntekijä (palvelusuunnitelma, diagnnoosi)

Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti



Muutosvisio2019 – alustavaa 

hahmottelua

Luomme rohkeasti maailman turvallisimman palvelumaakunnan

Maakuntien Suomi alkaa Uudeltamaalta

Maakunta osaa järjestää palvelut oikein

Valinnanvapaus  parantaa kansalaisten sitoutumista hoitoon ja 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen



Timo Aronkytö

Muutosjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus

Förändringsledare, social- och hälsovårdsreformen

+ 358 40 631 5011

timo.aronkyto@uudenmaanlitto.fi

mailto:timo.aronkyto@uudenmaanlitto.fi

