Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen
yleisesittely
Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus
Luomme itsehallinnollisen Uudenmaan
Vi skapar ett självstyrt Nyland

Uuden soten pilarit
1.
2.

3.
4.

5.

Vahva järjestäjä
• 18 maakuntaa
Palveluintegraatio
• Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi
• oikea hoito ja palvelu sekä sen edellyttää osaaminen oikeaan aikaan
• sujuva hoito- ja palveluketju väestön ja asiakkaiden tarpeen mukaan
Valinnanvapaus
• tuki asiakaslähtöisyydelle ja itsemääräämisoikeudelle ja kilpailun
hyödyntämiselle
Kustannusten kasvun jarruttaminen 3 mrd eurolla vuoden 2029
loppuun mennessä
• oikea-aikainen palvelu
• parhaiden käytäntöjen ja vaikuttavimpien palvelu- ja hoitomuotojen
käyttöönotto
Digitalisointi
• Arki on digitalisoitu
• Tieto kulkee ja tietojärjestelmät ovat yhteentoimivia
• Tiedolla johdetaan

Sote- ja maakuntauudistuksen vaiheet
ESIVALMISTELU

1.12.2016 –
n. 09/2017
tai kunnes lakipaketti
astuu voimaan
Uudenmaan liiton
alaisena projektina

VÄLIAIKAISHALLINTO KÄYNNISTYMINEN

n. 10/2017-03/2018

1.3.2018 –
31.12.2018

Maakunnan toiminnan
käynnistymistä
valmisteleva
VÄLIAIKAINEN
VALMISTELUTOIMIELIN

Maakunnan
KÄYNNISTYMISVAIHE

Maakunta toimijana jo
olemassa (y-tunnus)

väliaikaishallinto
Valmistellaan maakunnan
Tehdään kartoituksia,
selvityksiä ja suunnitelmia, vuoden 2018 prosessit ja
päätökset mahdollisimman
sovitaan yhteistyöstä
pitkälle, järjestään
pohjaksi seuraavalle
maakuntavaalit
vaiheelle

TOIMINTA ALKAA

1.1.2019 alkaen

Maakuntavaltuusto
järjestäytyy, maakuntahallitus
asetetaan, valitaan ylimmät
viranhaltijat  maakunta on
toimivaltainen

Päätetään tarvittavista johtosäännöistä,
ohjeista, strategioista ja talousarviosta
2019, perustetaan maakuntakonserniin
kuuluvat yksiköt, toteutetaan henkilöstön,
omaisuuden ja sopimusten siirrot

1/2018 Maakuntavaalit

Maakunta ryhtyy
toteuttamaan laissa
säädettyjä tehtäviään

Uudenmaan maakunta
ryhtyy toteuttamaan
palvelulupaustaan/
-ksiaan ja tavoittelemaan
visiotaan 2027

Aikataulu – grand plan lopusta alkuun
•

2019-2027: Vision toteuttaminen:
•
•

•
•

•

3/2018-12/2018: Maakunnan toiminta käynnistyy:
•
•
•

•

Maakuntavaalit 28.1.2018
Toiminto-, henkilöstö-, yms. siirtoja koskevat päätökset
Eteenpäin katsovan, uudistavan maakunnallisen toimintamallin sisäänajo

Asiakasnäkökulma
!

Jatkuvuus
!

7/2017-3/2018: Väliaikaishallinto:
•
•
•

•

Resurssien pysyvä uudelleen suuntaaminen toiminnallisten (vaikuttavuus)
tavoitteiden suuntaisesti - sote-palvelujen ohjaus ja johtaminen
kokonaisuutena (maakuntajärjestäjä)
Toiminnan kehittäminen mm. alueellista työnjakoa ja yhteistyötä kehittämällä –
integraatiohyötyjen ulosmittaus
Perustason palveluiden kehittämiseen uusi vaihde - yksi rahoittajataho
Valinnanvapaus – asiakkaan valintaoikeuden tukeminen

Uudenmaan maakunta perustetaan (Y-tunnus)
Varmistetaan edellytykset maakunnan toiminnan käynnistymiselle
Suunnitellaan siirrot ja uusi maakunnallinen toimintamalli

12/2016-6/2017: Valmisteluvaihe:
•
•
•

Haetaan yhteinen näkemys, muutosfilosofia
Avoin viestintä ja kommunikaatio
Konkreettinen projektisuunnittelu, ml. resurssit.

Yhteinen
tahto
!

Esivalmistelun tekijät

Yhteisen tahtotilan ja
ymmärryksen
luominen, yhteistyöstä
sopiminen

Esivalmistelun ohjausorganisaatio
Henkilöstöfoorumi

Tietyn palvelun/palvelukokonaisuuden
valmisteluryhmä, esim.
ikäihmisten palvelut,
pelastus ja varautuminen
jne.

Selvitykset,
kartoitukset,
synteesit

Yhteiset valmisteluryhmät

Sote-tiimi
sote-muutosjohtaja
&
valmisteluryhmien
pj:t

Maku-tiimi
muutosjohtaja
&
valmisteluryhmien
pj:t

Sote-valmisteluryhmät
Sote-järjestäminen
•

•

•

(ml. ruotsinkielisten palvelujen
turvaaminen)

Kaikissa ryhmissä on
Suoran valinnan
perusterveydenhuollon,
palvelut
sosiaalihuollon ja
(Sote-keskus)
erikoissairaanhoidon edustus,
integraationäkökulma
läpi leikkaa
valmistelutyötä
Sote-päivystys
Sote-tiimi
Muutosagentit
Sote-muutosjohtaja,
osallistuvat vastuuSote-johtajat &
ryhmänsä
toimintaan
valmisteluryhmien
pj:t
Ryhmissä
Opetus, tutkimus,
huomioidaan
kehitys
hyte ja
kuntayhdyspinta

Ikäihmiset

Vammaisten
palvelut

Aikuissosiaalityö
Lapset, nuoret,
perheet

ICT

ICT
Tukipalvelut
Kliiniset tukipalvelut
tukipalvelut

Työterveyshuolto
Suun
terveydenhuolto

Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Esivalmistelun keskeisiä valmistelutehtäviä
•

Nykytilakartoitukset
Maakuntaan siirtyvien tehtävien/palveluiden ja
resurssien nykytilanne

•

Selvitys tehtävien ja palveluiden
rajapinnoista ja
toimintaprosesseista
Kuvaus keskeisistä yhteistyösuhteista ja
rajapinnoista kuntiin ja sidosryhmiin,
kehittämistarpeiden tunnistaminen

•

Järjestämisroolin ja
maakuntakonsernin
hallintamallin hahmottaminen

Uudenmaan maakunnan järjestämisvastuun ja –
tehtävien jäsentäminen, maakuntakonsernin
ydintoimintojen ja toimintatapojen
hahmottaminen

Linkkejä blogiteksteihin ja uutisiin
•
•
•
•
•
•

Markus Sovala ja Timo Aronkytö

Video: Järjestöjen
sidosryhmätilaisuus 13.2.2017
Valmistelua kokoava uutinen
26.4.2017
Esivalmistelua kokoava blogi
Blogi: Sote-uudistus vaatii
muutosjohtamiselta sitouttavaa
verkostomaisuutta
Palveluiden ja oman työn
kehittämisessä jatkumo
Inka Kanervan blogi
henkilöstöviestinnästä
13.3.2017
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3.5.2017

Timo Aronkytö
Muutosjohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus
Förändringsledare, social- och hälsovårdsreformen
+ 358 40 631 5011
timo.aronkyto@uudenmaanlitto.fi

