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ENNUSTE:

Hyvinvointialueen aloitukseen aikaa

3.6.2021 

jälkeen

18 työpäivää



Monesta yksi – kaksi toimialaa

Pirkanmaan 
hyvinvointialue

14 peruspalvelut sote-järjestäjää
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Pelastustoimi



Mikä muuttuisi nykytilanteeseen nähden?

• Ensimmäinen varsinainen iso sote reformi Suomessa

• Suurin hallinnon uudistus

• Kohti eurooppalaista maakuntien mallia

• Hyvinvointialueilla rajattu toimiala (ei yleinen)

• Sote ja pelastustoimen palveluista päättäisi suorilla 
vaaleilla valittu aluevaltuusto - kansalaiset

• Valtuutettujen määrä väheneminen, jotka päättävät 
sotesta ja pelastustoimesta. Pirkanmaan 
aluevaltuustossa vähintään 79 jäsentä.

• Sote ja pelastustoimi yhteiseen organisaatioon ja 
päätöksentekoon. Erilliset toimialat.

• Laissa ensimmäisen kerran määritelty järjestäminen 
ja järjestämistehtävä

• Järjestämisvastuun alueena koko Pirkanmaa 
takaamaan yhdenvertaiset palvelut

• Sote:n sisäinen sekä pelan integraatio vahvistuvat 
asiakkaiden hyväksi

• Valtion rahoitus, joka perustuu väestön 
palvelutarpeisiin 

• Lainanottovaltuudet ja investoinnit 
valtioneuvoston päätettäväksi

• Pirkanmaan hyvinvointialueesta tulee 
väestöltään Suomen isoin ja Pirkanmaan suurin 
työnantaja

• Yhden työnantajan henkilöstöpolitiikka ja 
edessä palkkaharmonisaatio

• Yhdyspinnat kuntiin ja muihin toimijoihin 
muuttuvat

• Hyvinvointialueesta Pirkanmaan suurin julkinen 
hankintayksikkö

• Hyvinvointialueesta yksi asiakastietojen 
rekisterinpitäjä

• Johtamisjärjestelmä ja johtamisosaamisen 
vaatimukset kasvavat

• Valtion vuorovaikutteinen ja vaikuttavuus-
perusteinen ohjaus vahvistuvat

• Itsehallinnon kaventuminen



Liikkeenluovutuksen osapuolet 
ja merkittävimmät sisällöt

Pirkanmaan 
hyvinvointialue

23 kunnan sote-
palvelut

(14 järjestäjää) 

Pirkanmaan 
sairaanhoitopiiri

Pirkanmaan 
pelastuslaitos
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Liikevaihto 1,7 miljardia €
17 000 työntekijää
800 tietojärjestelmää
650 kiinteistökohdetta
Irtaimisto
8 000 sopimusta
Tuhansia sosiaalihuollon yksilöpäätöksiä
Tukipalvelut

• Pirte Oy
• TuomiLogistiikka Oy
• Pirkanmaan Voimia Oy
• Istekki Oy
• Monetra Pirkanmaa Oy
• Sakupe Oy
• UNA Oy
• Useat muut yhtiöt, 

säätiöt, yhteishankinnat 
ym.

Muut hyvinvointialueet

Säädöspohjaisesti keskitetyt sote palvelut
Valinnanvapausasiakkaat
THL:ltä hankittavat palvelut
DigiFinland Oy
Maakuntien tilakeskus Oy ym.

Ulkoiset ostopalvelut 
ja sopimukset

Yksityiseltä sektorilta hankitut palvelut
Kolmannelta sektorilta hankitut palvelut
Säätiöiltä hankitut palvelut
Fimlab Oy, Sydänsairaala Oy, Coxa Oy
Osaulkoistetut palvelut ym.

STM
SM
VMO

h
ja

u
s



Mihin varauduttava syksystä 2021 alkaen?

• Hyvinvointialueiden perustaminen runsaan joko ennen kesälomia tai heti 
niiden jälkeen

• Kuntien exit suunnitelmien ja uusi kunta valmistelu

• Kuntien, sairaanhoitopiirin ja pelastustoimen YT prosessien käynnistäminen

• Toimeenpanossa tullaan hyödyntämään etäjohtamista sekä uusia sähköisiä 
työkaluja. YT-tilaisuudet ja foorumit edellyttävät vielä paljon yhteisiä 
läsnäolotilaisuuksia, jos Korona sen sallii.

• Henkilöstöviestintään haettava uusia reaaliaikaisia sähköisiä ratkaisuja

• Edellyttää sote-johdolta ja hallinnon väeltä merkittävää työajan käyttöä

• Toimeenpano edellyttää merkittävää henkilöstön rekrytointia 
toimeenpanoon alkusyksystä 2021 lähtien sekä



Kondratjevin aallot teollisuusyhteiskunnan 
alusta lähtien – Korona toi digiloikan!!!

7 Taloustieteilijä Nikolai Kondratjev

Korona kriisi



Työelämä 2020, TEM
http://netpaper.lonnberg.fi/tem/suomalaisen_johtamisen_tila/mobile/index.html#p=1



Faktoja

• Työikäinen väestö vähentynyt vuosina 
2010-2018 yhteensä 122 000 henkilöllä

• Vuoteen 2040 ennustetaan vähenevän 
edelleen 111 000 henkilöllä

• Tämän jälkeen syntyvyyden rajun laskun 
myötä työikäisen väestön määrä vähenee 
vielä reilusti enemmän. (Tilastokeskus, 
väestöennuste 2019–2070.)

• Sote-alalle tarvitaan 15 v:n aikana 200 000 
uutta osaajaa korvaamaan eläköityviä ja 
palvelutarpeen lisääntymistä

• Rekrytointiongelmat olivat vuonna 2018 
historian suurimmat

• Sote toimialan rekry ongelmat isommat kuin 
muilla aloilla

• Työnantajista lähes puolet kokee ongelmia 
rekrytoinneissa

• THL selvitys 12 / 2019: 
Terveyskeskuslääkäreiden työajasta noin puolet 
menee potilaiden vastaanottotoimintaan ja 
muu aika potilastyöhön liittyvään toimintaan. 

• Eniten pulaa on sosiaalityön 
erityisasiantuntijoista

• Erityisesti yleislääkäreiden kohdalla tulee 
olemaan kovaa kysyntää

• Vähiten pulaa koko maassa on 
sairaankuljetuksen ensihoitajista
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Mikä houkuttelee alalle ja mitä ovat osaamistarpeet?
• Young Professional Attraction Index, YPAI (2019) –

tutkimuksessa

• 1. Mielenkiintoisia ja monipuolisia työtehtäviä

• 2. Yrityksen kulttuuri ja työilmapiiri,

• 3. Palkkaus. 

• 4. Kasvu- ja kehittymismahdollisuudet työssä.

• 5. Uutena yrityksen vastuullisuus

• Tulevaisuuden osaamistarpeet

• Muuttuvat sote-alan tarpeet edellyttävät myös 
uudenlaista osaamista

• Joustavia koulutuspolkuja erikoisosaamisen 
vahvistamiseksi

• Asiakastyön osaamiseen moniammatillisessa 
yhteistyössä sekä kehittämisosaamiseen.

• Johtamisosaaminen

• Eettisen arvopohjan, vaikuttavuuden sekä 
järjestäjä- ja tuottajaosaamisen 
vahvistamiseen

• Digitalisaation liittyvä johtamisosaaminen

• Korostuvat kasvu- ja tuottavuustavoitteet

• OKM tärkeimmät osaamistarpeet vuonna 2035

• Etä- ja virtuaalipalveluiden hallinta, eettisyys 

• Tunneäly, yhteistyötaidot, henkilökohtaisen tiedon 
ja - yksityisyyden suojeluosaaminen, 

• Fyysisen ja psyykkisen terveyden suojeluosaaminen 
digitaalisten ympäristöjen ja -teknologioiden 
riskeiltä sekä digitaaliset kommunikointitaidot

• Sosiaalipalveluissa tärkeimmät osaamistarpeet

• Asiakaslähtöinen palvelujen 
kehittämisosaaminen, 

• hyvinvointiteknologian laaja tuntemus ja 
hallinta, 

• digitaaliset kommunikointitaidot, luovuus ja 
monitaitoisuus.

• Ministeri Haatainen: sote ala vaatii omaa kv
rekryohjelmaa
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Neljä kysymystä ihmisten paikkaan 
liittyvistä kysymyksistä

1.Seuraavatko ihmiset työpaikkoja vai työpaikat ihmisiä? (Richard 
Florida)

2.Valitsevatko tulijat ensin työn, jonka mukana tulee kaupunki vai 
valitsevatko tulijat ensin kaupungin, jonka mukana tulee työ (Charles 
Laudry)

3.Onko paikkojen välisessä kilpailussa kyse enemmän työelämästä vai 
Työstä ja Elämästä?

4.Halutaanko kaupunkeihin vai joudutaanko kaupunkeihin? (Osmo 
Soininvaara)

Lähde: Timo Aro 2018. Helsinki symposium.



Reseptini
1. Ratkaisuja saatava aikaan joko pienin askelin tai hallitun reformin kautta

2. Kehitettävä asiakaslähtöistä, laadukasta ja vaikuttavuusperusteista sotea

3. Kehitettävä tiedon hyödyntämiseen ja vuorovaikutukseen perustuvaa päätöksentekoa

4. Pysäytettävä sote-palveluiden polarisaatiokehitys

5. Otettava käyttöön älykkäät, resurssitehokkaat ja digitaaliset teknologiat

6. Henkilöstövoimavarat ja osaaminen turvattava. Muutosjohtamistaidot lähivuosina avainasemassa

7. Etätyön uudet ratkaisut ovat avainasemassa



Sote toimiala isommassa 

muutoksessa kuin viimeiseen 

sataan vuoteen!

Kiitos!


