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Kalvot muutosjohtaja Jaakko Herralan valmistelun pohjalta



Suuntaa antava aikataulu

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Kuntien rooli

Uusimaa selvitys

Verotus ja monikanavarahoitus

Itsehallinnollisen alueen muut toiminnat

Valvonta-, lupa- ja ohjaustehtävät

Ympäristöterveydenhuolto

Sote maakunta päätöksentekokykyinen?

1. Vaihe

2. Vaihe

Toiminnan kehittämisestä kohti maakuntien rakenteiden, ohjauksen, henkilöstön ja  talouden ym. suunnittelua

Mitä tiedämme:

Hallitusohjelman kirjaukset

• Rahoitus päätetty lisätalousarviossa 2019

• Tehokkuutta parantavat hankkeet edellä

• Hyödynnetään aiempi valmistelu

• Tavoitteena järjestämisvastuu maakunnille



Regionalistit
- Hallitusohjelma
- Monialaisuus
- Vaalivaltakirja
- Verotus

Lokalistit
- Vahva kuntapohja
- Läheisyys
- Kompensaatiot
- Isäntäkunta

Sektoristit
- Koottu sote
- Porfessionaalinen johtaminen
- STM ohjaus

Markkinoiden hakijat
- Yhtiöittäminen
- Avoin sektori
- Kunta on ”yritys”
- Mieluummin 

ulkoistus kuin 
maakuntiin 

Keskustelun 
tulokulmat



Keskeisimmät vaihtoehdot Pirkanmaan poluiksi… 
(vaihtoehdossa 2. useita variaatioita)

1. Nykymalli

– Kunnat peruspalveluiden järjestämisvastuussa ja kuntayhtymä erikoissairaanhoidon 
järjestämisvastuussa (rahan kautta myös kunnat)

– Kuntien luottamushenkilöt päätöksentekijöinä 

• peruspalveluiden osalta suorat vaalit ja yksitasoinen päätöksenteko

• kuntayhtymän osalta kaksitasoinen päätöksenteko (kunnan päätöksenteko ja yhtymän 
päätöksenteko)

– Rahoitus kunnista (kuntavero)

2. Kunta(yhtymä)polku (Pirkanmaan lähitulevaisuuden malli?)

– Sote-järjestämisvastuu sekä  kunnissa (rahoituksen kautta) että kuntayhtymässä (toiminta)

• Vastuunjako erilaisissa tilanteissa:  terveydenhuollon yhtymä (isantäkunta), sote-
peruspalvelujen yhtymä, sote-kaikkien palvelujen yhtymä, sote-”perus+yksityispalvelujen 
yhtymä”, ...

– Kuntien luottamushenkilöt päätöksentekijöinä – kaksitasoinen päätöksenteko (kunnan 
päätöksenteko ja yhtymän päätöksenteko)

– Rahoitus kunnista (kuntavero)

3. Sote maakuntapolku (Rinteen hallitusohjelma)

– Sote-järjestämisvastuu maakunnalla (voiko olla jaettu järjestämisvastuu kunnilla? kunnat tuottajina?)

– Suorat vaalit ja yksitasoinen päätöksentekö

– Rahat yhdellä toimijalla - rahoitus valtiolta tai mahdollisesti tulevaisuudessa maakunta (sote)-vero.
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Entä sitten?



1. Yhteiset perheoikeudelliset palvelut

2. Yhteiset sosiaaliasiamies- ja 

potilasasiamiestoiminta

3. Yhteinen alueellinen valvontatoimi

4. Alueellinen sote-sopimusten hallinta

5. Virka-aikaisen sosiaalipäivystyksen 

järjestäminen alueellisesti

6. Lastensuojelun kehittäminen 

alueellisena yhteistoimintana

7. Yhteinen henkilökohtaisen avun, 

omaishoidon ja perhehoidonkeskus

8. Päätöksentekotukijärjestelmät 

potilastyöhön - tekoälyn laajempi 

soveltaminen 

9. Juridinen konsultaatiomahdollisuus

10. Laajemmat yhteiset hankinnat

11. Pirkanmaan laajuinen 

ympäristöterveydenhuolto

12. Laajempi yhteistyö suun 

terveydenhuollossa
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13. Terveyskeskussairaaalatoiminnan
uudistaminen ja tehostaminen

14. Huomisen hyvinvointikeskuskonseptin
käyttöönotto alueellisesti

15. Kotisairaalatoiminnan laajentaminen

16. Osatyökykyisten työllistäminen (OTE) -
toimintakykykeskus vakiinnuttaminen 
(TOIKE)

17. Hoitotarvikejakelu alueelliseksi toiminnaksi

18. Geriatrian palveluiden alueellisen 
toimintamallin uudistaminen

19. Välinehuollon laajentaminen alueelliseksi 
toiminnaksi

20. Alueellisen apuvälinepalvelukeskuksen 
laajentaminen koskemaan 
vammaispalveluja

21. Ravitsemusterapiapalvelut alueelliseksi 
toiminnaksi

22. Laajempi yhteisten palvelukriteerien 
käyttöönotto; mm. omaishoidon, 
kotihoidon, lasten ja perheiden sekä 
asumispalvelujen kriteerit

23. Sote kuljetuspalveluiden uudistaminen

24. Asiakas- ja potilasturvallisuuden 
yhtenäistäminen ja koskemaan koko 
sotea

25. Asiakastyötä- ja asiakasohjausta 
edistävät yhteiset palvelut

26. Palveluverkon yhteisen suunnittelun 
jatkaminen

27. Tiedolla johtaminen alueelliseksi 
yhteiseksi toiminnaksi (STM ja VM 
kansallisen Toivo-ohjelman 
mukaisesti). Yhteiset 
tietoallasratkaisut, käyttöliittymät ja 
analytiikkapalvelut.
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28. Potilastietojärjestelmien konsolidointi. 

– Ensin Pegasos, sitten Effica, Mediatri jne., sitten sosiaalihuollon ja 
suun terveydenhuollon järjestelmät.

29. UNA käyttöönotto vuoteen 2025 mennessä

30. Terveyshyöty järjestelmän käyttöönotto Pirkanmaan laajuisena 
(mahdollistaa vaikuttavuustiedon hyötykäytön)

31. Kuvantamisen ja RAI-järjestelmien laajan käytön

32. Kanta-kokonaisuuden edistäminen (SO ja TE)

33. Digitalisaatio; Omaolo, Terveyskylä, Suomi.fi ja muut kansalaisen 
digipalvelut, OmaTays

34. Kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen

35. Tietoturvan ja tietosuojan yhteinen kehittäminen

36. Arkkitehtuurityö
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NÄITÄ ODOTETAAN – HALLITUSOHJELMA 2019-2023 = YHTEENSOPIVA



Miten ohjaus



Pirkanmaan sote-valmistelulinja

Sote maakuntavalmistelu (valtio: parlamentaarinen ryhmä katsoo laajuuden)

– Valtion rahoitus ja ohjaus hallitusohjelman mukaisesti

– Hallinnollisena isäntäorganisaationa Pirkanmaan liitto

– Rahoituksen haku alkanee syksyllä 2019 tuottavuutta parantaviin hankkeisiin –

rahat VM:n hallinnonalan budjetissa

Tähtisairaala-valmistelu

– Kuntien rahoitus ja PSHP / kuntien ohjaus. PSHP isäntäorganisaati.

– Erva sairaanhoitopirien yhteinen valmistelu

– Toimeenpanosuunnitelma ja kehitysyhtiön muutos PSHP:n valtuustoon 16.9.2019

– PSHP hakee tähtisairaalalle valtion rahoitusta



Jatko

1. Sovittiin kuntien organisoitumisesta ja maakunnan liitosta 

hankehallinnoinnista vastaavana.

2. Pirkanmaan liitto palkkaa muutosjohtajan vuoden loppuun. Jatko valtion 

päätösten perusteella.

3. Sote muutosjohtajan tehtävänä on:

– toimia yhteyshenkilönä valtion valmisteluun ja säädösvalmisteluun,

– valmistella ehdotus Pirkanmaan sote-uudistuksen tiekartaksi / 

strategiaksi ja työsuunnitelmaksi

– edistää kuntien välistä sote yhteistyötä

– koordinoida tuottavuutta parantavien hankkeiden rahoitushaut, 

– valmistella ja organisoida tarvittavat työryhmät, asiantuntijat ja 

päätettävät asiakokonaisuudet.



Linjaus: Pirkanmaan liitto hanketoimistona nykylakien mukaisessa valmistelussa

Pirkanmaan ohjausryhmä (ent. neuvottelukunta)
(Kunta- ja kuntayhtymäjohtajat + hallitusten ja valtuustojen pj:t, Pelan johtaja, yliopisto)

Kuntien sote peruspalvelut
1. Lasten ja perheiden palvelut
2. Ikäihmisten palvelut
3. Päihde- ja mielenterveys-

palvelut 
4. Vammaisten palvelut
5. Aikuisten sosiaalipalvelut
6. Sote-keskuspalvelut
7. Suun terveydenhuollon palvelut
8. Sote peruspalveluiden 

tuotannon ratkaisut
9. Palveluverkko
10. Ympäristöterveydenhuolto
11. Muut sovittavat asiat

Pirkanmaan liitto
1. Hanketoimistopalvelut
2. Rahoituksen haku ja 

hallinnointi
3. Muut sovittavat asiat
4. Valtiolta tulevat muut tehtävät

Sote-johtajat

Ministeriöt

Pirkanmaan shp
1. Erikoissairaanhoidon palvelut
2. Tähtisairaala
3. Erva yhteistyöalueasiat
4. Kehitysvammahuollon 

erityispalvelut
5. Ensihoito ja sairaankuljetus
6. Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen
7. Digitalisaatiohankkeet
8. ICT-hankkeet
9. Tiedolla johtaminen (Toivo-

ohjelma)
10. Kiinteistöt ja tilat
11. Muut sovittavat asiat

Pirkanmaan viranhaltija johtoryhmä
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Pelastuslaitos
1. Pelastustoimi
2. Varautuminen
3. Muut sovittavat asiat

Pela Pirkanmaan liitto

Työvaliokunta
(Puheenjohtajisto) 


