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Eteva pähkinänkuoressa
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Eteva 2017 pähkinänkuoressa

• Suurin vammaisalan osaamiskeskus Suomessa

• 5 % tuottavuusloikka 2014-2015

• Etevan alueen väestöpohja n. 1,3 miljoonaa asukasta

• Omistajakuntia 45 Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä  kolmen 

maakunnan alueella

• Palveluja käyttäviä henkilöasiakkaita noin 1 600

• Henkilökuntaa noin 1 300, joista 95 % lähityöntekijöitä

• Liikevaihto n. 74 miljoonaa euroa

• Asumispalvelut, päiväaikainen toiminta, perhehoito, kehitysvammapsykiatrian yksiköt, 

laaja-alaiset asiantuntijapalvelut

– Kevyestä raskaaseen

– Asiakkaita myös muista kuin jäsenkunnista (ml. Helsinki)

• Erityishuoltopiirin lakisääteiset tehtävät

• Vahvaa asiantuntijaosaamista

– Mm. kehitysvamma-ala, autismin kirjo, kommunikaatio-osaaminen

– Pitkä kokemuksellinen tieto ja taito, jonka säilyminen tärkeää

• Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinto 2015

• Henkilöstöstä 89 % suosittelee Etevaa työnantajana
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Perhehoito,pitkäaikainen

Perhehoitoa on myös 
Etevan alueen ulkopuolella.

Kuntayhtymän tukipalvelut
(hallinto, henkilöstötoimi, 
taloushallinto ja viestintä)

Asumispalvelut

Kehitysvammapsykiatrian yksiköt
Hämeenlinna, Kerava ja  Lahti

Palveluratkaisut ja Asiantuntijapalvelut
palvelevat koko Etevan aluetta

Maatilat, 
asumispalveluja ja päiväaikaista 
toimintaa

Päiväaikainen toiminta

Iitti

Lohja

Hämeenlinna

Sysmä

Vihti

Raasepori

Loppi

Heinola

Loviisa

LahtiHollola

Asikkala

Orimattila

Porvoo

Tammela

Padasjoki

Mäntsälä

Janakkala

Hattula

Espoo

Inkoo

Sipoo

Hausjärvi

Nurmijärvi

Hyvinkää

Siuntio

Karkkila

Forssa

Askola

Ypäjä

Pukkila
Lapinjärvi

Vantaa

Kärkölä

Kirkko-

nummi

Tuusula

Myrskylä

Hanko

Jokioinen

Humppila

Riihimäki

Pornainen

Kerava

Järvenpää

Kauniainen

Toimintayksiköt ja palvelut 

2017: 22/27, > 150 

osoitetta
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Etevan strategiatalo
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Etevan tekevät ihmiset
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Sote- ja maakuntauudistus 

pähkinänkuoressa
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Uuden sote-uudistuksen tavoitteet

• Sipilä I hallitusohjelmassa asetettu tavoitteeksi

– Vahvistaa perustason palveluita ja turvata ihmisten nopea hoitoonpääsy

– Kaventaa terveyseroja ja hallita kustannuksia 

• Menokehitys 0,9 % nykyisen 2,4 % sijasta 2019-2030

• ”Kokonaissäästötavoite” 3 miljardia euroa = kustannusten kasvun hillintä

• Asiakkaan valinnanvapaus

• Yhdenvertaisuus

• Vahva - ja osittain sitova - valtionohjaus

• Maakuntien talouden tasapainotus 2 vuoden tähtäimellä

• Valtion rahoitus  maakunnalle verotusoikeus jatkossa?

• Menot per asukas -näkökulma rahoituksen keskiössä (pääosin 

tarvevakioitu)

• Monikanavarahoituksen purkaminen
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Maakuntien keskeiset

tehtävät

Ympäristö-

terveyden-

huolto

Sote

Työ- ja 

elinkeino-

palvelut

Pelastus-

toimi

Alue-

kehittä-

minen

Liikenne-

järjestelmä-

suunnittelu

Maaseudun 

kehittäminen 

ja lomitus-

palvelut

Rekis-

terin-

pitäjä

Koulupsykologi- ja kuraattoritehtävät jäävät kunnilleKatrina Harjuhahto-Madetoja 9
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Maakunnan päätöksenteko ja 

toiminta sekä asukkaiden osallisuus

VALTUUSTO

Maakuntastrategia

Palvelustrategia ja -lupaus

59-99

jäsentä

HALLITUS

Hallinnon, talouden ja toiminnan

johtaminen

MAAKUNTAJOHTAJA

MAAKUNTAKONSERNI

LIIKELAITOS
YHTIÖITETTY

TOIMINTA

VALTAKUNNALLISET PALVELUKESKUKSET

ICT     Talous ja henkilöstö     Toimitilat     Yhteishankinnat

Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet

• Suorat vaalit

• Aloiteoikeus

• Neuvoa-antava kansanäänestys

• Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

• Nuorisovaltuusto

• Vanhus- ja vammaisneuvostot

• Vähemmistökielen vaikuttamistoimielin

Järjestäjä-

tuottaja

-malli
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MAAKUNNAN MUUT TOIMIELIMET

Esim. Sote-lautakunta
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Z osuuskunta

Y yhdistys
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Maakuntien yhteiset 
palvelukeskukset (Toimitila,  

talous- ja henkilöstöhallinto, ICT)

Maakunnan sote-yhtiöt
Valinnanvapaus, yhtiöittämisvelvollisuus ja markkinoilla 

toimiminen; ei julkisen vallan käyttöä.

M
aaku

n
n

an
 o

m
a p

alvelu
tu

o
tan

to

Lähete

Valinnanvapauden raja

Maakunnan 
liikelaitos

- tuottamisvastuu ja 
julkisen vallan käyttö 

yksilöasioissa

- ei markkinoilla

Palvelujen käyttö

Ostopalvelut
Yksityisen ja kolmannen 

sektorin tuotanto

Hankinta

Maakunnan omat 
tukipalveluyhtiöt

Lähete

Järjestämisvastuuseen kuuluva 
päätösvalta, seuranta ja valvonta 
sekä sopimusohjaus

Asiakasseteli & henkilö-
Kohtainen budjetti

Maakunta
- Järjestämisvastuu
- Julkisen vallan käyttö
- Suojaverkko

Asiakkaat

Palvelujen käyttö

Sote-tuotantorakenne 1.1.2019



Sote- ja maakuntauudistuksen 

toimeenpanon vaiheistus

• Esivalmistelu sote-järjestämislain ja maakuntalain voimaantuloon 

1.7.2017 saakka

• Esivalmisteluvaiheessa luodaan edellytyksiä tehtävien ja omaisuuden 

siirtämiselle uusille maakunnille sekä uusien maakuntien toiminnan 

käynnistämiselle

• Maakunnat perustetaan 1.7.2017

• Maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto (väliaikainen 

valmistelutoimielin) 1.7.2017 - 1.3.2018

• Maakuntavaali 28.1.2018

• Maakunnan käynnistymisvaihe 1.3. - 31.12.2018

• Uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi 

1.1.2019 alkaen

• Ja tästä se työ vasta alkaa…
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Omaisuuden siirto kunnilta 

maakunnille
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Lakisääteisten kuntayhtymien omaisuus 

siirretään varoineen, velkoineen ja 

sitoumuksineen maakunnille (pl. alijäämät)

Järjestämisvastuun siirtoon liittyvä irtaimisto

siirretään maakunnille

Kunnan jäsenosuus 

ja omaisuuden arvo 

poistuvat kunnan 

taseesta ja 

peruspääomaa 

alennetaan 

vastaavalla määrällä

Maakunta vuokraa vähintään 3 vuodeksi kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen, pelastustoimen käytössä olevat tilat.

Mahdollisesti tyhjilleen jäävien kiinteistöjen riski ei jää yhdelle kunnalle.

Katrina Harjuhahto-Madetoja



Lähde: HS 4.1.2017



NHG:n selvitys

• Suomessa arviolta 40 000 kehitysvammaista henkilöä

• Vammaispalvelujen kokonaiskustannukset noin 1,5 miljardia €

– Noin 50 % muodostuu asumispalveluista

• Henkilökohtainen apu, kuljetuspalvelut, työllistämistoiminta ja 

laitospalvelut

– Noin 200 M€ per palvelu

• Vammaispalvelujen säästöpotentiaali NHG:n arvion mukaan 210 M€ 

vuoteen 2029 mennessä

– Laitoshoidon korvaaminen kevyemmällä palvelulla 70 M€

– Muun asumisrakenteen kehittäminen 140 M€
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Säästöpotentiaalin arviointi, väliraportti 2.5.2016



NHG:n selvitys

• Lievästi kehitysvammaisten asumiseen ja tukeen luotava uusia 

palveluratkaisuja

– Voidaan vähentää säännöllisen tuen määrää

– Voidaan laajentaa tuetun asumisen asiakaskuntaa myös hieman enemmän tukea 

tarvitseviin

• Uudet palveluratkaisut voivat perustua

– Kuvapuheluyhteyden ja muun teknologian hyödyntäminen

– Sosiaalinen isännöinti ja yhteisöllinen asuminen

– Tuetun asumisen, kotihoidon ja henkilökohtaisen avun kombinaatioratkaisut

– Kotihoidon hyvien käytäntöjen soveltaminen tuettuun asumiseen

– Henkilökohtainen budjetointi
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Säästöpotentiaalin arviointi, väliraportti 2.5.2016



Rahoitusmallit
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Maakuntien rahoitusmalli
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89 %
Tarveperusteinen

rahoitus

Ikärakenne ja muu

palvelutarve 85,687 %

Vieraskielisyys 1,4 %

Kaksikielisyys 0,3 %

Asukastiheys 1,5 %

Saaristoisuus 0,113 %

10 %
Asukasperusteinen

rahoitus

1 %
HyTe-rahoitus

Maakuntaveron

käyttöönotto

selvitetään

Valtion yleis-

katteinen

rahoitus

Asiakas- ja

käyttömaksut

Lyhytaikainen

lainanotto



Lakiesityksistä poimittua
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Sote-järjestämislain luonnos

• Sosiaalihuolto näkyy vahvasti lakitekstissä verrattuna edellisellä hallituskaudella 

valmisteltuun järjestämislakiin.

• Palveluja voidaan koota maakunnan sisällä suurempiin kokonaisuuksiin  saatavuus ja 

laadun turvaaminen edellyttävät erityisosaamista tai kalliita investointeja tai kun palvelujen 

tarkoituksenmukainen, kustannusvaikuttava ja tehokas toteuttaminen sitä edellyttää.

• Palveluja ja tehtäviä voidaan koota maakuntia suurempiin kokonaisuuksiin 

välttämätöntä palvelujen saatavuuden ja laadun sekä asiakkaiden oikeuksien 

varmistamiseksi tehtävän vaativuuden, harvinaisuuden tai niistä johtuvien suurten 

kustannusten perusteella

• Asiakkaan valinnanvapaus kirjattu pykälään 12, mutta siitä tullaan säätämään erikseen

• Jos maakunta hoitaa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla, 

tai jos palvelut ovat laajan valinnanvapauden piirissä, maakunnan on annettava palvelujen 

tuottaminen maakunnan palvelulaitoksen omistaman yhtiön tai yhteisön hoidettavaksi 

(yhtiöittämisvelvollisuus)
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Sote-järjestämislain luonnos

• Aisti- ja puhevammaiset asiakkaat ja asiakkaat, jotka eivät muun syyn vuoksi voi tulla 

ymmärretyksi, on huomioitu erikseen palvelujen kieltä käsittelevässä pykälässä 6  Eteva 

ajanut jo aiemmin muun lainvalmistelun yhteydessä

• Pykälässä 60 säädetään, että henkilö, joka haluaa muuttaa toisessa maakunnassa 

sijaitsevan kunnan asukkaaksi, mutta ei ikänsä, vammaisuutensa tai muun sellaisen 

syyn vuoksi kykene asumaan siellä ilman perhehoitoa, laitoshoitoa tai 

asumispalveluja, voi hakea näitä palveluja siltä maakunnalta, johon tämä toinen kunta 

kuuluu, samoin perustein kuin jos hän olisi tämän toisen kunnan asukas
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Voimaanpanolain luonnos
• Sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit ja maakunnan liitot siirretään varoineen, 

velkoineen ja sitoumuksineen maakuntiin 1.1.2019

• Tämä ei kuitenkaan koske mahdollista taseeseen kertynyttä alijäämää, joka jää 

jäsenkuntien katettavaksi

• Valtioneuvoston aiemmista linjauksista poiketen myös kunnan järjestämän 

perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen 

käytössä olevat toimitilat siirtyvät maakunnan hallintaan 1. tammikuuta 2019
– Tarkoittaa käytännössä sitä, että maakunta vuokraa kyseiset tilat vähintään 31.12.2021 saakka

• Maakunnan on perustettava maakunnan palvelulaitoksen tytäryhtiöt, jotka tuottavat 

laajan valinnanvapauden piiriin kuuluvia palveluja 31.12.2020 mennessä
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Maakuntalain luonnos
• Maakuntalaissa painottuu vahvasti taloudellinen näkökulma

• Maakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että maakunnan 

toiminnan ja investointien rahavirta on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään 

talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä

• Maakunnan rahoitustarvetta ei myöskään voida kattaa pitkäaikaisella lainalla

• Maakunnilla on seuraavat valtakunnalliset palvelukeskukset:

1. yhteishankintojen palvelukeskus;

2. toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus;

3. talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus;

4. tieto- ja viestintäteknisten palvelujen palvelukeskus (ICT-palvelukeskus).
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Valinnanvapauslinjaukset

01/2017
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Valinnanvapaus sote-uudistuksessa

Sote-keskus 

Asiakasseteli

Henkilö-

kohtainen

budjetti

Liike-

laitosten 

yhtiöt

Kolmas 

sektori

Valinnanvapauden piirissä

olevien sote-palvelujen

palvelun tuottajat

Edellyttää sopimusta

maakunnan kanssa

Täytettävä kriteerit; ei kilpailutusta

HUS: 661 päivää siihen,

kun asiakas päättää,

maksetaanko

sinulle palkkaa.

Yksityiset

yritykset

Suun-

hoidon

yksikkö

*) Virkamiesesityksessa Oma tiimi 1. vaiheen valinnanvapaudessa

Maakunnan

palvelu-

laitoksen

yksikkö

Palvelutarpeen

arviointi

€€€ €€€ €€€

*)
Asiakasmaksu 

kaikissa sama
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Valinnanvapauslain luonnos:

määritelmät § 2
• Asiakas

• Palvelutarpeen arviointi sosiaalihuoltolain § 36 ja 37 ja terveydenhuoltolain hoidon tarpeen 

arviointi

• Asiakassuunnitelma potilaslaki, sosiaalihuollon asiakaslaki, vanhuspalvelulaki, 

vammaispalvelulaki, lastensuojelulaki

• Palvelun tuottaja maakunnan liikelaitos ja osakeyhtiö, muu yhtiö, yhteisö, yhdistys, osuuskunta tai 

vastaava, joka tuottaa maakunnalle valinnanvapauteen kuuluvia palveluita

• Palveluyksikkö palvelun tuottajan hallinnollisesti järjestetty kokonaisuus (voi olla useita 

toimipisteitä)

• Suoran valinnan palvelut asiakas voi valita ilman maakunnan osoitusta tai palvelutarpeen 

arviointia

• Sosiaali- ja terveyskeskus palvelun tuottajan yksikkö, jossa tuotetaan suoran valinnan palveluita

• Suunhoidon yksikkö toimipiste, jossa tuotetaan suun terveydenhuollon suoran valinnan palveluita 

• Maksuseteli sosiaali- ja terveyskeskuksen / suunhoidon yksikön asiakkaalle myöntämä sitoumus 

korvata muun palvelun tuottajan kustannukset setelin arvoon asti

• Asiakasseteli järjestämisvastuussa olevan maakunnan liikelaitoksen asiakkaalle myöntämä 

sitoumus korvata asiakkaan valitseman muun palvelun tuottajan kustannukset setelin arvoon asti

• Henkilökohtainen budjetti järjestämisvastuussa olevan maakunnan liikelaitoksen asiakkaalle 

antama sitoumus (palvelutarpeen arvioinnin ja kustannusten perusteella) korvata asiakkaan 

valitsemien muiden palvelun tuottajien kustannukset ennalta määriteltyyn arvoon saakka
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Valinnanvapauslain luonnos:

poimintoja

???

• Suoran valinnan palvelut (§ 13)  maakunta voi päätöksellään laajentaa 

(sote-keskukset ja suun hoidon yksiköt)

– Terveysneuvonta ja terveystarkastukset

– Perustason avoterveydenhuollon neuvonta ja ohjaus

– Yleisten sairauksien lääketieteellinen tutkimus, taudinmääritys ja hoito

– Tavanomaisimpien pitkäaikaissairauksien toteaminen ja hoito

– Todistusten antaminen edellisiin kohtiin liittyen

– Sosiaalihuolto- ja vanhuspalvelulain mukainen neuvonta ja ohjaus

– Edellä mainittuihin palveluihin liittyvä vastaanottotoiminta

– Suusairauksien ennaltaehkäisy, neuvonta ja määräaikaistarkastukset

– Suun ja hampaiden tutkimus, hoidon tarpeen arviointi ja hoidon suunnittelu

– Yleisten suusairauksien oireiden toteaminen ja hoito

– Suun ja hampaiston korjaavat ja kirurgiset hoitotoimenpiteet

– Hammaslääkärin todistukset ja lausunnot

– Edellä mainittuihin palveluihin liittyvät röntgenkuvaukset ja vastaanottotoiminta
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Valinnanvapauslain luonnos:

poimintoja

???

• Suoran valinnan palvelut (§ 13)  maakunta voi päätöksellään laajentaa

– Sote-keskuksiin tuodaan jatkossa myös erikoislääkärien palveluja sekä lyhytaikaisesti 

tarvittavia sosiaalipalveluja = laajennetun perustason palvelut

– Laajennetun perustason palvelujen pitäisi olla käytössä viimeistään 1.1.2021

– Näitä palveluja ovat 1) sosiaalityö, 2) sosiaaliohjaus, 3) sosiaalinen kuntoutus, 4) perhetyö, 

5) kotipalvelu, 6) kotihoito, 7) asumispalvelut, 8) laitospalvelut, 9) liikkumista tukevat palvelut, 

10) päihdetyö, 11) mielenterveystyö, 12) kasvatus- ja perheneuvonta, 13) lapsen ja 

vanhemman välisten tapaamisten valvonta

– Asiakkaan tilapäisesti ja lyhytaikaisesti tarvitsemat sosiaalihuoltolain 14 §:n 1 momentin 

mukaiset palvelut

– Sote-keskuksen palveluihin liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden 

konsultaatiot ja avovastaanottopalvelut

– Perustasoa vaativampiin suun terveydenhuollon palveluihin liittyvät terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden konsultaatiot ja avovastaanottopalvelut, ei kuitenkaan 

sairaalaolosuhteita edellyttävät suun terveydenhuollon palvelut
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Valinnanvapauslain luonnos:

poimintoja

???

• Maakunnan liikelaitos tuottaa itse tai kilpailuttaa ja hankkia ostopalveluna (asiakasseteli ja 

henkilökohtainen budjetti)

– Useimmat sosiaalipalvelut

– Erilaiset seulonnat

– Kouluterveydenhuolto

– Vaativa erikoissairaanhoito

– Laaja päivystys

• Maakunnan liikelaitoksen toimipiste (esim. sosiaaliasema, sairaala tai vammaispalvelujen 

yksikkö) tekee asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman

• Mikäli maakunnan liikelaitos tarjoaa valinnanvapauden piirissä olevia sote-palveluja, ne on 

yhtiöitettävä

• Maakunnan liikelaitos tekee viranomaispäätöksiä ja vastaa palvelujen yhteensovittamisesta 

(julkinen, yksityinen, kolmas sektori)
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Valinnanvapauslain luonnos:

poimintoja

???

• Asiakkaan ilmoitettava tehdystä valinnasta (sote-keskus ja suunhoidon 

yksikkö) omalle maakunnalle tiedonhallintapalvelua käyttäen tai kirjallisesti
– Sitouduttava vuodeksi  poikkeuksena asuinpaikan muutos ja muu perusteltu syy

• Tuottajan otettava uudet asiakkaat vastaan ilmoittautumisjärjestyksessä
– Vastuu palvelujen tuottamisesta alkaa viimeistään 3 viikon kuluttua

– Vahvistus asiakkaalle annettava 1 viikon sisällä

• Asiakassetelistä voi myös kieltäytyä

• Henkilökohtainen budjetti 
– Maakunnalla velvollisuus ottaa käyttöön vanhus- ja vammaispalveluissa (§ 21) 

– Voidaan käyttää muissakin palveluissa (§ 21)

– Asiakkailla jatkuva tuen ja avun tarve, pystyvät (itse tai tuettuna) suunnittelemaan ja 

hallinnoimaan HB:tä (§ 22)

– Asiakkaalle myönnettävä, mutta asiakas voi kieltäytyä (§ 23)

– Liikelaitos vastaa tarpeen arvioinnista, päätöksistä ja asiakassuunnitelmasta (§ 24)
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Valinnanvapauslain luonnos:

poimintoja

???

• Palvelun tuottajia koskevia linjauksia
– Maakunnan liikelaitos ei voi tuottaa itse suoran valinnan palveluja kuin yhtiöiden kautta (§ 33)

– Sote-keskus ja suunhoidon yksikkö voivat tuottaa suoran valinnan palveluja itse, 

sopimukseen pohjautuen, hankkimalta toisilta palvelun tuottajilta tai maksusetelillä

– Maksuseteliä ei voi käyttää liikelaitoksessa

– Palvelun tuottajan on eriytettävä kirjanpidossa suoran valinnan palvelut ja työterveyshuollon 

palvelut (§ 38)

– Tiedot ovat julkisia (§ 38)

– Palvelun tuottajalla on velvollisuus tilinpäätös- ja verotustietojen sekä palvelutoimintaa 

koskevien tietojen antamiseen (§ 39)

– Suoran valinnan palvelun tuottajiin sovelletaan hallintolakia (§ 54)

• KELA vastaa valtakunnallisesta maksuliikenteestä (§ 52a)
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Asiakas valitsee 

vuodeksi suunhoidon 

yksikön

Asiakas valitsee 

vuodeksi sote-

keskuksen

Yksittäiset 

palvelun tuottajat

ja palvelut

Maksuseteli

€€€

Rahoitus sidottu asiakasmäärään

Kokonaisvastuu vs. verkosto

Kaikki toimipisteet

Asiakas-

seteli

€€€

Palvelu-

tarpeen

arviointi

Liikelaitos

Maakunnan suora rahoitus

Tarve

jatko-

palve-

luun

Asiakas

voi

valita

liike-

laitoksen

ja

toimi-

pisteen

(esim.

sairaala)

Maa-

kunnan

Rahoitus

€€€

Henkilö-

Kohtainen

budjetti

€€€

Palvelu-

tarpeen

arviointi

Päivystys, akuuttihoito, 

erityis- ja peruspalvelut

Kertaluonteiset

erityispalvelut 

Peruspalvelut

Netissä 

odotusajat

Jatkuvat

pitkäkestoiset

palvelut

Palvelun 

tuottajat

Palveluohjaus, päätökset 

jatkopalveluista ja 

viranomaispäätökset

Asiakkaalla säilyy 

suora

käyttöoikeus

päivystyspalveluihin

Palvelun tuottaja voidaan valita 

koko maasta, ei vain oman 

maakunnan alueelta; myös 

yksittäinen ammattihenkilö 

mahdollisuuksien mukaan
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Sote-uudistus ja Eteva
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Oma Häme -valmistelu

Ohjausryhmä
- päätökset ja 

linjaukset

Maku-
valmisteluryhmä

- esitykset 
ohjausryhmälle

Lapset, 
nuoret, 
perheet 

- työryhmä

Tilat ja 
työnteon 

tavat

Sote-
projektiryhmä

- esitykset 
ohjausryhmälle

Päihde- ja 
mielenterveys-

palvelut 
- työryhmä

Suun 
terveydenhuolto 

- työryhmä

Sosiaali-
päivystys

- työryhmä

Maankäyttö, 
liikenne ja 
ympäristö
- työryhmä

Tiimi
• maakuntajohtaja
• sote-muutosjohtaja
• maku-muutosjohtaja
• projektikoordinaattori
• projektiassistentti
• projektiasiantuntijat
• muutosagentit

valmistelu ja toimeenpano

Maakunnan 
elinvoima

Talous

Henkilöstö

Sote-
integraatio 
- työryhmä

Maaseutu
- työryhmä

Pelastus, 
turvallisuus ja 
varautuminen

- työryhmä

Aluekehitys ja 
kasvupalvelut 

- työryhmä

Terveydenhuollon 
integraatio
- työryhmä

Vammaisten 
palvelut 

- työryhmä

Ikäihmiset 
- työryhmä

Henkilöstöfoorumi
Järjestöfoorumi

Poliittisten puolueiden 
foorumi

Tietohallinto
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Kuntoutus 
- työryhmä





Sote-valmisteluryhmät
Sote-

järjestäminen

Ikäihmiset

Vammaisten 
palvelut

Päihde- ja 
mielenterveys-

palvelut 

Suun terveyden-
huolto

Sote-päivystys

• Sote-tiimi koordinoi ja ohjaa 

valmisteluryhmiä

• Valmisteluryhmiin kootaan 

hankkeen kannalta välttämätön  

osaaminen ja näkemys ja tältä 

pohjalta tuotetaan sisältö

• Kaikissa ryhmissä on 

perusterveydenhuollon, 

sosiaalihuollon ja 

erikoissairaanhoidon edustus, 

integraatio-näkökulma läpi 

leikkaa valmistelutyötä

• Muutosagentit osallistuvat 

vastuuryhmänsä toimintaan

• Ryhmissä huomioidaan 

terveyden ja hyvinvoinnin 

edistäminen ja kuntayhdyspinta

Sote-tiimi +
Sote-muutosjohtaja &

valmisteluryhmien pj:t

Valinnanvapaus-

palvelut, 

perus- ja 

lähipalvelut

Lapset, nuoret, 

perheet

Opetus, tutkimus

ja kehitys

Tukipalvelut   Kliiniset 

tukipalvelut

ICT Työterveyshuolto



Viestinnästä

• uusimaa2019.fi

• omahame.fi

• Viestintää toteutetaan maakunnissa verkostomaisesti

• Oma Hämeen ja Uudenmaan liiton tiedotteet ja 

uutiskirjeet

• Katin blogi

• Sote-infot

• Oranssi Aika ja sidosryhmälehti
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Etevan kokonaissuunnitelman 

sisältö
1. Edustukset

2. Valtakunnallisten palvelukeskusten valmistelu

3. Osaamisen kartoittaminen ja kehittäminen

4. Yhteistyö toimeenpanoon valmistautumisessa

5. Maakunnallisten ja valtakunnallisten mallien valmistelu

6. Henkilöasiakkaita koskevat erityiskysymykset

– Mm. HB

7. Selvitysten päivitys

8. Linjaukset ja rajaukset

9. Jakaantuminen maakunnittain

10.Tietojen siirto maakuntiin ja palvelukeskuksiin

11.Viestintä
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Täsmentyy
työn

edetessä



VALAS-valmistelu
• Uusi vammaispalvelulaki turvaa välttämättömät erityispalvelut 

• Keskeiset teemat: vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus sekä 

osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden vahvistaminen

– Itsenäisen suoriutumisen tuki

– Itsenäinen asuminen 

– Lasten ja nuorten palvelut - perheet

• Paremmin ja oikein kohdennetut palvelut  pohjana avun ja tuen tarve

• Myös säästötavoitteita

• Selkeä lainsäädäntö ja vaikuttavat asiakasprosessit uudessa 

järjestämisrakenteessa

• Iäkkäiden henkilöiden palvelut?

• Päiväaikainen toiminta subjektiivisena oikeutena rajatulle joukolle

– TEOS  yksi yhteinen laki, joka koskee heikossa työmarkkina-asemassa olevia 

henkilöitä, ei diagnoosipohjainen



Kiitos 

Kysymyksiä ja kommentteja?
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