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Meneekö työ hukkaan?

Monialainen maakunta

Järjestämisen ja 
tuottamisen erottaminen

Asiakkaan valinnanvapaus

Vasta seuraavien 
lakiesitysten 
jälkeen tiedämme, 
paljonko tehtiin 
turhaa työtä

KS2021-projektissa 
arvioitiin riskejä ja 
varauduttiin eri 
skenaarioihin 



Entä kansallisella tasolla?

Löytyykö yhteinen tahtotila 
valmistelun jatkamisesta ilman 
katkoksia?

Lakien säätämisprosessi alkaa 
alusta – vähintään kaksi vuotta 
lisää (aloitus 2021 → 2023)

Perustetut ja osin pääomitetut 
yhtiöt – tarvitaanko niitä 
seuraavassa mallissa?



Vaikutukset asiakkaisiin?

Hyvät palvelut hyviä, huonot huonoja

Asiakaskokemuksen merkitys kasvussa

Palveluille on kysyntää, onko maksajia

Vakuutusyhtiöiden ja terveysyhtiöiden 
yhteistyö tuo uutta tarjontaa

Julkisten tuottajien digipalvelut junnaavat 
lähtökuopissa



Vaikutukset sidosryhmiin?

Muutoksen alla olevat 
organisaatiot

▪ kunnat
▪ kuntayhtymät ja 

liikelaitokset
▪ yhteistoiminta-alueet
▪ Keski-Suomen liitto
▪ ELY-keskus
▪ TE-toimisto
▪ AVI

Johto ja 
esimiehet

Poliittiset 
päättäjät

Kehittäjä-
kumppanit

Vaikuttamis-
ryhmät

Järjestöt ja 
yhdistykset

Yritykset

Henkilöstö

Puolueiden
piirijärjestöt



Vaikutukset hallintorakenteisiin?

Sosiaali- ja 
terveys-
palvelut

Kuntien 
vastuulla olevat 

maakunta-
palvelut

Valtion 
vastuulla 

olevat 
maakunta-

palvelut

Vähintään neljä vuotta kansalliseen 
muutokseen (v. 2023)
• Palveluiden kehittäminen ja 

resurssien kokoaminen nykyisten 
organisaatioiden vastuulla
• asiakaslähtöisyys
• kokonaisuuden johtaminen
• digipalvelut
• integraatio
• ?

Valtion aluehallinnon uudistaminen 
samalta vai erilaiselta pohjalta?
• Valtion lupa- ja valvontavirasto? 
• Miten ELY-keskuksen ja TE-toimiston 

palvelut organisoidaan?

Ohjaako valtio kuntia kokoamaan resursseja
• pelastus
• ympäristöterveys
• maaseutuhallinto ja lomitus?

Mikä on aluekehittämisen ja 
maakuntakaavoituksen rooli jatkossa?



Kokoomus 

(mallia ei julkistettu, lainaukset 
Petteri Orpon haastattelusta) 

Keskusta
https://www.keskusta.fi/loader.aspx?
id=9fa6a94b-c200-4a38-bd2f-
a35256f3c08c

SDP 
https://sdp.fi/fi/sdpn-linjauksia-sote-
valmisteluun/

Vihreät 
https://www.vihreat.fi/blogit/touko-
aalto/2018/03/sote-joko-korjattava-
kaadettava

Alue

Järjestä-
minen

Kuntapohjainen malli
”riittävän vahvat  yhteistyöalueet”
”Edistämme vahvempien järjestäjien muodostumista 
vapaaehtoiselta pohjalta. Kuntaliitokset eivät ole 
ensisijainen tavoite, vaan vahvojen sote-järjestäjien 
syntyminen” 
”ei ole tarpeen yrittää saada soten yhteyteen 
hallinnollista uudistusta, vaan pelkkä sote-palvelujen 
kehittäminen riittäisi”

18 maakuntaa, 
Palvelut tuotetaan julkisena 
palveluna  

18 sote-kuntaa 
Järjestämistä ja tuottamista ei 
eroteta 

Kannaksi vakiintunut maakuntamalli, 
joka soveltuu paremmin erit. 
sosiaalipalveluiden tuotantoon 

Maakunta järjestää palvelut, kuten 
kunnat nyt 

Tuottami-
nen

kaikenlaisilla toimijoilla pitää olla mahdollisuus 
päästä terveysmarkkinoille

Sosiaali- ja terveyskeskukset 
julkisia, maakunta vastaa myös ESH 

Sote-kunta itse, yritykset, 
järjestöt, myös kunnat voivat 
toimia tuottajana

Maakunta voi itse tuottaa palvelut tai 
hyödyntää harkintansa mukaan 
yksityisiä ja kolmannen sektorin 
palveluita.

Valinnan-
vapaus 

valinnanvapautta voidaan parantaa lisäämällä 
palveluseteleiden käyttöä huomattavasti nykyisestä

Asiakassetelit täydentäviä ja  
”jonojen purkuun”,  
Perustasolla taataan valinnan 
mahdollisuus
Hebut käytössä 

Ostopalvelut jonojen purkuun, 
valinnan vapautta lisätään,
Hebut ja palvelusetelit 

”Markkinamalli hylättävä” 

Inte-
graatio

Hoitoketjujen oltava saumattomia 
sosiaali- ja terveyskeskuksista 

erikoissairaanhoitoon

palveluintegraation ja 
hoitoketjujen vahvistaminen

riittävät välineet palveluketjujen 
parantamiseen,

Rahoitus 
ja verotus  

Ei maakuntaveroa Rahoituksen päävastuu valtiolla, 

maakuntaveron vaikutukset arvioitava
Sote-kunnalla verotusoikeus Maakunnalla verotusoikeus 

Toimiala Sote Monialainen Sote sote

HS:n kyselyssä suurin osa puolueista kannattaa 18 alueen mallia. Tällä kannalla ovat keskusta, sdp, vihreät, vasemmistoliitto, Siniset, rkp ja Tähtiliike. Alle 18 aluetta: Perussuomalaiset, 
kristillisdemokraatit ja Liike nyt

https://www.keskusta.fi/loader.aspx?id=9fa6a94b-c200-4a38-bd2f-a35256f3c08c
https://sdp.fi/fi/sdpn-linjauksia-sote-valmisteluun/
https://www.vihreat.fi/blogit/touko-aalto/2018/03/sote-joko-korjattava-kaadettava


Maakuntavalmistelun alasajon toimenpiteet

3 4 5 6 Syksy 12

Suunnitelma 
maakunta-
valmistelun 
alasajosta

Valmistelutyön 
arviointi

Ke 29.5.
Väli- tahi loppu-

seminaari

Valmistelutyön 
yhteistyö-

sopimukset 
päättyvät 
30.6.2019

Valtiovarain-
ministeriön 
ohjauksen 
mukaisesti

raportointi
30.9.2019?Varautuminen 

VM:n kyselyyn 
kehittämistyön 
suuntaamisesta

Ti 12.3.
Kuntajohtajat

To 14.3.
Uudistuksen 
johtoryhmä

To 4.4.
Uudistuksen 
johtoryhmä

Oppien, 
kehittämis-

ehdotusten ja 
väliraportin 
kokoaminen

Ti 9.4.
Kuntajohtajat

Pe 22.3.
Maakuntahallitus

Pe 26.4.
Maakuntahallitus

Uudistuksen 
johtoryhmän ja 

YT-elimen 
työskentelyn 
päättäminen

To 9.5.
Uudistuksen 
johtoryhmä

Pe 24.5.
Maakuntahallitus

Valmistelu- ja 
ICT-projektit 

päättyvät 
31.12.2019

Varojen palautus

Projektin ohjaus
Maakuntahallitus ja sen asettama suppeampi ohjausryhmä



Seuraa 
valmistelua
www.ks2021.fi 

facebook.com/ks2021.fi/  

@keskisuomi2021 

#keskisuomi2021


