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Muutosjohtaja Antti Parpo/4.9.2019

Sote-yhteistyö
Varsinais-Suomessa

Sote-uudistuksen pitkittyvä historia

2006-2011 2011-2013 2013 2014 2015-2019

Kuntapohjainen sote-malli Maakuntapohjainen sote-malli

2019-

Aikataulu kireä.
Riski
toimeenpanon
siirtymisestä yli
hallituskauden
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Sote-uudistuksen reunaehtoja
· Soten pakkokuntayhtymät eivät ole mahdollisia. Rikkovat kuntien itsehallintoa
· Soten laaja-alainen irrottaminen kunnista edellyttää soten järjestämisvastuun

siirtämistä itsehallintoalueille, joissa järjestetään omat vaalit. Rahoitus voi toteutua
valtion kautta tai itsehallintoalueen verotuksen kautta.

· Lainsäädännöllisesti yksityisiä sote-tuottajia ei saatane samalle viivalle julkisten
tuottajien kanssa (vrt. EU-notifikaatiokysymys). Tästä seuraa, että päävastuu soten
tuotannosta on julkisella sektorilla ellei vastuuta siirretä esim. ostopalveluilla tai
palvelu-/asiakasseteleillä voimakkaasti yksityiselle sektorille.

· Jos koko sote halutaan integroida, tulee väestöpohja asettaa erikoissairaanhoidon
vaatimusten tasolle. Jos puhutaan pienemmistä väestöpohjista on perusteltua
tavoitella perustason palvelujen integraatiota ja vahvistamista joillakin
erikoispalveluilla.

Kansallisia sote-linjauksia

Sote-rakenne tehdään 18 itsehallinnollisen maakunnan ja viiden yhteistyöalueen
pohjalta

Julkinen sektori säilyy palvelujen järjestäjänä ja päätuottajana tulevassa sote-
mallissa. Yksityiset toimijat sekä kolmas sektori täydentävät julkisia palveluja

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä siirretään perustason
palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan.
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Kansalliset sote-uudistuksen
erillisselvitykset

• Hallitus selvittää Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen
erillisratkaisun yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden
2019 loppuun mennessä.

• Kuntien asema sote-palvelujen tuottajina –selvitys vuoden 2019 loppuun
mennessä

• Maakunnan verotusoikeus –selvitys vuoden 2020 loppuun mennessä

• Maakuntien monialaisuus -selvitysvuoden 2020 loppuun mennessä

Sote-uudistuksen
tomeenpanoa odotellessa…

Varsinais-Suomi toteuttaa sote-yhteistyötä
sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman avulla
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Järjestämissuunnitelman tausta

• Varsinais-Suomen sote-johtajien kokouksessa syyskuussa 2018 tehtiin päätös päivittää Varsinais-
Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma vuosille 2019-2020. Sote-
johtajakokous päätti tuolloin myös esittää Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistusta
valmistelevalle muutosorganisaatiolle, että päivitys valmistellaan muutosorganisaatiossa osana
sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallista suunnittelua.

• Sipilän hallituksen kaaduttua ja Sipilän hallituksen sote-uudistuksen rauettua Varsinais-Suomen
kunnat sopivat, että sote-palvelujen sisällöllistä kehittämistä ja julkisen sektorin sote-yhteistyötä
jatketaan sote-järjestämissuunnitelman avulla

• Järjestämissuunnitelmassa nostetaan teemakohtaisesti esiin kehittämisen kärkiprojekteja, joissa
kehitettyjä uusia toimintamalleja otetaan käyttöön kuntien ja kuntayhtymien omilla päätöksillä.

MITÄ TAVOITTELEMME?
Periaatteet valmistelun pohjaksi

Asiakas ennen organisaatiota

Varmistetaan oikea-aikainen palveluihin pääsy

Vahvistetaan ennaltaehkäiseviä- ja peruspalveluja,
jotka ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita

Uudistetaan palvelut digitaalisuus huomioiden

Rahojen pitää riittää!
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Sote-palvelujen järjestämissuunnitelmassa käsiteltävät teemat

• Hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen

• Terveyskeskuspalvelut ja ESH-
yhteistyö

• Akuuttipalvelut
• Suun terveydenhuolto
• Ikääntyneiden kuntoutus-, hoito- ja

hoivapalvelut
• Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
• Työikäisten sosiaalipalvelut

• Mielenterveys- ja
päihdepalvelut

• Vammaispalvelut
• ICT ja sähköisen asioinnin

kehittäminen
• Yhtenäiset käytännöt tuottajien

valvontaan
• Asiakas- ja palveluohjauksen

yhtenäiset käytännöt
• Järjestämissuunnitelman

seuranta ja päivittäminen

Organisaatiorajat ylittävä sote-asioiden valmistelu kuntavetoisesti

Kuntajohtajakokous

Kuntien ja kuntayhtymien päätöksenteko

Sote-johtajakokous

Asiantuntijaryhmä
1

Asiantuntijaryhmä 2 Asiantuntijaryhmä 3

Asiantuntijaryhmä
4

Asiantuntijaryhmä 5 Asiantuntijaryhmä
6...

Projektiryhmä 1 Projektiryhmä 2 Projektiryhmä 3

Projektiryhmä 4 Projektiryhmä 5 Projektiryhmä 6…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

Kuntien yhdyshenkilöt/projektityöntekijät

Toimeenpano

Suunnittelu

Sote-palvelujen järjestäm
issuunnitelm

a ja m
uu

sote-suunnittelu

*Toimeenpano projektoidaan tarvittavilla resursseilla erillisestä valmistelusta kuntien ja
kuntayhtymien vapaaehtoisuuteen perustuen

Ohjaus ja päätöksenteko
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ICT-kokonaisuutta valmistellaan
Varsinais-Suomessa kolmella kärjellä

1. UNA-Kaari –hanke

2. Tietojohtaminen

3. Sähköiset mobiilit alustariippumattomat
asiakaspalvelut

ICT-kokonaisuutta valmistellaan
kolmella kärjellä
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1. Tietosuoja-asetuksen asettamat rajoitteet pysyvälle
tietojohtamiselle hajautetussa sote-rakenteessa

2. UNA-hankkeen rahoitusongelmat. Lienee selvää, että kunnat
eivät rahoita muuttuvassa sote-tilanteessa uusia APTJ-hankkeita
– eikä taida valtiokaan rahoittaa!!!

3. Eri julkisten ICT-toimijoiden kilpajuoksu elintilasta ja
määrittelmättömät kehittämistyön vastuut (vrt. edellinen sote-
uudistus)

4. Sähköisten mobiilien asiakaspalvelujen rahoitusongelmat,
kuitenkin pienemmät kuin APTJ-hankkeissa

ICT-valmistelun merkittävimmät kitkakohdat

Merkittävä riski on, että syntyy
tilanne, jossa osa Suomesta jumittuu
kehittämistyössä tekemättömyyden
tilaan kehittämistyön
rahoitusongelmien takia. Riski koskee
koko sotea, mutta erityisesti ICT-
kehitystyötä.


