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1,7
milj. asukasta

EU:n 7. hyvinvoivin alue 3. kilpailukykyisin alue eurooppalaisten verrokkien 

joukossa

Euroopan paras alue elää ja toimia.

2018 LÄHTÖTILANNE

2,0
milj. asukasta

2020 MISSIO

LUONNOS

2030 VISIO

3. 

Rohkeasti 

uudistuvat palvelut

2. 

Kestävästi kasvava 

ja yhtenäinen 

metropolimaakunta

4. 

Edistyksellinen

johtaminen 

ja kestävän 

talouden ura

Painopisteet

1. 

Ihmisten 

hyvinvointi

keskiössä

EU:n hyvinvoivin
alue

Kilpailukykyisin 
alue eurooppalaisten 
verrokkien joukossa

Edelläkävijä
hyvinvointi- ja terveys-
teknologian saralla

2020-2030 
KÄRKITAVOITTEET 

Turvallinen siirtymä – rohkea uudistuminen

Hyvinvointia ja terveyttä, elinvoimaa ja turvallisuutta. 

Yhdessä asukkaiden, kuntien ja kumppanien kanssa.

MAAKUNNAN VALMISTELU





ALUEELLISET SOTE-LIIKELAITOKSEN PERUSTASON 
TOIMINTAYKSIKÖT

▪ Valmistelun tässä vaiheessa esitetään, että sote-liikelaitoksen perustaso 
muodostuu aluksi jatkovalmistelun määrittelemistä yhteisistä 
toimintayksiköistä ja kuudesta alueellista toimintayksiköstä. Toimintayksiköt, 
niiden määrä ja niiden sisällä olevat toiminnat tarkentuvat valmistelun 
edetessä 

• Helsinki

• Vantaa-Kerava

• Espoo-Kirkkonummi-Kauniainen

• Läntinen Uusimaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja 
Vihti

• Keski-Uusimaa: Hyvinkää, Järvenpää,  Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, 
Tuusula (=Keski-Uudenmaan sote)

• Itäinen Uusimaa: Askola ,Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila, 
Sipoo



SOTE-VALMISTELURYHMÄT UUDENMAAN 
VALMISTELUSSA

Sote-järjestäjä

(ml. ruotsinkielisten 
palvelujen 

turvaaminen)

Ikäihmiset

Vammaisten 
palvelut

Lapset, nuoret, 
perheet

Päihde- ja 
mielenterveyspalvelut

Suun 
terveyden-

huolto

Työterveyshuolto

Opetus, 
tutkimus, 
kehitys

Ensihoito-
päivystys*

Sote-
keskus

Sote-
liikelaitostiimi,

Sote-
muutosjohtaja, 
Sote-johtajat &

valmisteluryhmien 
pj:t

´Tukipalvelut   

Kliiniset 
tukipalvelut                     

ICT

Aikuisten 

sosiaalipalvelut

* Uusissa 

ensihoito-
päivystys-, 
sairaala- ja 

kuntoutuksen 
valmisteluryhmissä 

ensin 
esivalmistelu.

Integraatio- ja 
hyte-

näkökulma
jokaisessa 
ryhmässä

Sairaala*

Kuntoutus*



VALMISTELURYHMIEN TYÖ
POHJANA PALVELUILLE JA LIIKELAITOKSEN 
MUOTOUTUMISELLE UUDELLAMAALLA

Asiakas

-tarve

-saatavuus

-saavutettavuus

-laatu

-kustannus-
vaikuttavuus

Yhdyspintatyö

-integraatio

-vaikuttavuus

Palvelutaso

-peruspalvelut

-erityis- ja vaativat palvelut

-palveluverkko

-lähellä tuotetut

-keskitetyt

-digitaaliset

Hyvät käytännöt

-vaikuttavuus: 
kustannus ja laatu

Sote-liikelaitos



HANKKEEN YHDYSPINTATYÖ POHJANA 
INTEGRAATIOLLE ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

▪ Luodaan puitteet tulevan maakunnan soten sisäiseen, 
maakunnan sisällä tapahtuvaan sekä maakunnan ja 
kuntien väliseen ja eri järjestöjen kanssa tehtävään 
integraatioon

▪ Maakunnan muodostaminen toisaalta tuo lisää 
yhdyspintoja, toisaalta yhdistää soten kanssa 
ulkopuolisiakin toimintoja; yhdyspinnat on rakennettava 
osin uusiksi

▪ Luodaan prosessi yhteistyölle eri yksiköiden, 
organisaatioiden ja toimijoiden välille siten, että toiminta 
on laadukasta ja tuottavaa (kustannus ja asiakkaan 
hyöty), ei päällekkäisiä toimintoja



YHDYSPINTATYÖ HANKKEESSA V. 2018 
AIKANA

• Työpajatyöskentelyllä ensin tarkennetaan jo tunnistetut 
tarpeet ja tehty yhdyspintatyö valmisteluryhmissä

• Yhdyspintojen tarkastelu ja prosessointi aloitetaan 
sotetoiminnan (=valmisteluryhmät) sisällä

• Toisessa vaiheessa yhdyspintojen tarkastelu maakunnan 
muiden toimintojen sekä kuntien/valtion toimintojen ja 
soten välillä

• Kolmannessa vaiheessa tarkastellaan ja prosessoidaan 
yhdyspinnat järjestöjen ja niiden eri roolien kanssa



KESKI-UUDENMAAN SOTE PÄHKINÄNKUORESSA

▪ Vapaaehtoinen kuntayhtymä perustettiin 6/2017

▪ Väestöpohja 200 000 

▪ Suomen suurimpien sote-kuntayhtymien joukossa

▪ Valinnanvapauden edelläkävijä

▪ Sote-keskusten, suun terveydenhuollon ja henkilökohtaisen 
budjetin kokeilut käynnissä 

▪ Uudenmaan valinnanvapauspilottihakemuksen hallinnoija

▪ ”Prototyyppi” Uudenmaan maakunnan valmistelussa



KESKI-UUDENMAAN SOTEN  TOIMINTAMALLINA YHTEISTYÖ

▪ Asiakasryhmäkohtaiset palvelut yhtenäistetään ja integroidaan 
peruspalveluissa organisaatiorajojen yli (ikäihmisten palvelut, lasten, 
nuorten ja perheiden palvelut, mielenterveys- päihde- ja aikuisten 
sosiaalipalvelut, vammaispalvelut, terveyspalvelut ja sairaanhoito)

▪ Vahva käytännön integraatio HUS-Hyvinkään sairaanhoitoalueen 
kanssa jo pitkään 

▪ Tiivis yhteistyö palveluiden kehittämisessä alueen järjestöjen 
kanssa jo useita vuosia

▪ ”Yhdessä soteen”- yhteinen hanke  Keski-Uudenmaan 
yhdistysverkoston kanssa käynnissä

▪ ”Sote ihmisen kokoiseksi” - sote jalkautuu alueen asukkaiden 
luo yhteisenä toimintana



KIITOS!

SOTE IHMISEN 
KOKOISEKSI


