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Kuka?
▪
▪
▪

Sote-projektijohtaja Pirkanmaan liitto 1.9.2016 – 11.8.2019
Taustavirka: PSHP Kuvantamiskeskus ja apteekkiliikelaitos toimitusjohtaja
Työura kiteytettynä:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lääkäriura perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa >10 v
Tutkija ja opettaja Sydneyn ja Tampereen yliopistot 5 vuotta
Johtamisura PSHP konsernihallinto hallintoylilääkäri ja liikelaitos toimitusjohtaja
yhteensä15 vuotta

Johtamiskoulutus: European Health Leadership Programme Ranska, PD ja
SoteMBA, Tampere
European Association of Hospital Managers Suomen edustaja
Mukana useissa STM:n, THL:n ja Kuntaliiton hankkeissa ja lakivalmisteluissa
Terveys ja Talous ry. hallituksen pj (sote-johtajien ja asiantuntijoiden verkosto)
Filha ry. hallituksen pj (kansanterveysjärjestö)
FinnMedi Oy hallituksen pj (hyvinvointiteknologian kehittäminen)

Kehittämisen painopiste?

Perustuslakivaliokunta linjasi kolme mahdollista
polkua vuonna 2015 (67/2014 vp)
Valtiollinen malli
PeL 119
Valtiolle kokonaan tai
osin siirretty sote.
Parlamentaarinen
kahden vaalikauden
valmistelu.

****************************
Työnjakoon, osaoptimoinnin välttämiseen
ja kustannusten kasvun
hallintaan erityistä
huomiota.

Kuntapohjainen
malli
PeL 121:1

Itsehallinnollinen
aluemalli
PeL 121:4

Nykylainsäädäntöön
tukeutuva kuntapainotteinen malli, missä
lainsäädännöllä säädellään reunaehdoista,
esimerkiksi sairaanhoitopiirin vastuulla olevien
tehtävät.

Lailla muodostetulle riittävän
vahvalle toimijalle annettavien tehtävien malli.
•
Ydintehtävien yleinen
toimiala.
•
Erityistehtävät.
•
Sallitut tehtävät ja
sopimusoikeus
tehtävistä kuntien ja
valtion kanssa.
*********************************
Julkisesti ohjattu rajapinta
yksityiseen tuotantoon

***************************
Kestävyysvajeen
hallintaan ja riittävään
toimintakyyn erityinen
huomio.

Pirkanmaan tilanne
•
•
•

22 kuntaa
14 vastuukuntaa
1 erikoissairaanhoidon järjestäjä

Vastuukuntamalli (8)
Tampere+Orivesi
Kangasala+Pälkäne
Sastamala+Punkalaidun
Pirkkala+Vesilahti
Akaa+Urjala
Virrat+Ruovesi
Mänttä-Vilppula +
Juupajoki
Parkano+Kihniö

Kunta järjestää
palvelut itse (6)
Nokia, Ylöjärvi,
Lempäälä,
Valkeakoski,
Hämeenkyrö,
Ikaalinen

Kuntapohjainen malli
keskustelussa ( )
Etelä-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Keski-Suomi
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Satakunta
Varsinais-Suomi
Lähde: STM kysely, Antti Kuopila 27.3.2019
ja HS 2.4.2019

Sote-uudistuksen tavoitteet eivät ole
oleellisesti muuttuneet
VAIKUTTAVUUS

YKSILÖN HYVINVOINTI

KANSANTERVEYS

23.8.2018
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Hyvinvoinnin ja terveyden Megatrendit
•

•

•

•

Tieteen ja teknologian kehittyminen:
– Keinoäly, 3D tulostaminen, robotiikka,
virtuaalisuus, täydennetty todellisuus,
reaaliaikaisuus
Älykäs ympäristö (IoMT), digitalisaatio:
– IoMT sairaala, IoMT hoivaratkaisut,
puettavat ratkaisut, personoidut hoidot ja
palvelut, etähoidon ratkaisut
Tietosuhteen muutos:
– Räjähdysmäinen Datan lisääntyminen,
älykkäät algoritmit, MyData, genomitieto,
kehon tietoturva
Sosio-kulttuuriset muutokset:
– Terveyden ja hyvinvoinnin
konsumerisaatio, yksinäisyys muuttuu,
uudenlainen yhteisöllisyys, hyvinvoinnin ja
terveydenalueen uudet professiot,
yksilölähtöinen hoitokulttuuri, muuttuva
media, transhumanism

•

•

•

•

Globalisaatio:
– ilmastonmuutos, talouskasvu,
väestönkasvu, palvelumarkkinoiden muutos
Kaupungistuminen :
– Ihmiset elävät keskimäärin pidempään ja
terveempinä, 60+ markkinat, lähipalvelut,
liikkumisen ja asumisen muutokset
Hyvinvoinnin ja terveyden murros:
– Sairauden hoidosta ennakoivaan ja
ennaltaehkäisevään hyvinvointiin ja
terveyteen, digitaalinen ja virtuaalinen hoito,
täsmähoidot, nanolääketiede, kantasoluteknologia, biokuvantaminen
Eettiset ja ekologiset muutosilmiöt:
– Keinoälyn ihmisenkaltaistaminen,
hoivarobotiikka, virtuaaliset avustajat ja
läsnäolo hologrammina

Lähtökohtana ilmiöpohjainen tarkastelu
•

•
•

•
•
•

Yli 1 miljoonaa yksinasuvaa kansalaista
– Naiset seutukunnissa, miehet
maaseudulla
26% suomalaisista asuu alle 15 000
asukkaan taajamissa
Riippuvuudet:
– Tupakoivia on 15,6% (koko maa
16,6%)
– Alkoholia liikaa 33,6 % (koko maa 33,2)
– Kannabis 4,8% (koko maa 4,4%)
– Peliriippuvuus
Jatkossa elämäntilannelähtöisyys
aiempaa enemmän tarkasteluun
Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen
kysyntä on kasvanut selvästi aiemmasta
NEET-nuoret (Not in Employment,
Education or Training)

•

•

•
•
•

Tarttuvat taudit
– Globaalisti vuonna 2050 mennessä
10 miljoonaa kuolemaa
antibioottiresistenssi-kehittymisen
takia
Tarttumattomat sairaudet (NCD)
– syöpä, sydän- ja verisuonitaudit
(+AVH), hengityselinsairaudet,
diabetes ja mielenterveyden häiriöt
Elintapasairaudet
Ikääntyminen ja huoltosuhteen muutos
Lapsiperheiden asema ja haasteet
yhteiskunnassa

Mitä tiedetään hallitusohjelmasta?
•
•
•
•
•
•
•
•

Sote-palveluiden järjestäminen kootaan 18 itsehallinnollisille maakunnalle
Toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla.
Maakuntien päättäjät eli valtuutetut valitaan suorilla vaaleilla.
Maakuntien tehtäväksi myös pelastustoiminta ja ensihoito.
Maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina.
Hyödynnetään edellisten hallituksien aikana tehty valmistelutyö
Peruspalveluiden vahvistaminen
Selvitykseen meneviä kokonaisuuksia:
– Kuntien rooli palveluiden tuottajina ratkaistaan vuoden 2019 loppuun mennessä
– Selvitetään Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun
yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä.
– Selvitetään verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen parlamentaarisessa
komiteassa vuoden 2020 loppuun mennessä
– Selvitetään itsehallinnollisten alueiden mahdolliset muut kunnilta, kuntayhtymiltä tai
valtiolta siirrettävät tehtävät parlamentaarisesti vuoden 2020 loppuun mennessä
– Selvitetään ympäristöterveydenhuollon järjestäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistusta
– Valviran ja aluehallintovirastojen sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonta-, lupa- ja
ohjaustehtävät sekä muiden valtion aluehallinnon tehtävien uudelleenjärjestelyt selvitetään
parlamentaarisen selvitystyön yhteydessä.
14.1.2019
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Keskeisimmät hallitusohjelman kehittämiskohteet
•

•
•

•
•
•

Vähennetään riippuvuuksia
– Päivitetään päihdestrategia
– Laaditaan huumestrategia
– Vähennetään tupakointia ja alkoholin
käyttöä
– Ehkäistään pelihaittoja
Panostetaan kansansairauksiin
Palvelukokonaisuudet:
– Vammaispalvelulain uudistaminen ja
hoivahenkilöstön sitova mitoitus
– Lapsistrategia
– Ikäohjelma ja vanhuspalvelulain
päivitys
– Mielenterveysstrategia
Potilas- ja sosiaaliasiamies-toiminnan
parantaminen
Vaikeimmin työllistyvien tukeminen
Uusia työtapoja, työnjakoa ja teknologiaa

14.1.2019

•

Painopisteen siirtäminen
erikoissairaanhoidosta peruspalveluihin
Perusterveydenhuollon hoitotakuu
Sote-keskusten kehittämisohjelma
Suun terveydenhuollon kehittäminen
Järjestöjen roolia vahvistetaan
Sote-integraatiota kehitetään
Sosiaalityöhön TKI rahoitus
Valvonta-, lupa- ja ohjaustehtävät
selvitetään
Vaiheittainen siirtyminen monialaisiin
maakuntiin
Palvelustelilain uudistaminen ja
henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönotto
Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen
Erityistason palveluiden turvaamiseksi
muodostetaan viisi yhteistoiminta-aluetta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Parlamentaariset komiteavalmistelut ym.

Suuntaa antava aikataulu

Kuntien rooli
Uusimaa selvitys
Ympäristöterveydenhuolto
Verotus ja monikanavarahoitus
Itsehallinnollisen alueen muut toiminnat

Valtuusto-, hallitus- ja johtoryhmäpäätökset

Valvonta-, lupa- ja ohjaustehtävät

2019

2020

2021

2022

2023

Pirkanmaa ja kolmas sektori yhteistyö
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Järjestöt olivat laajasti mukana työryhmissä
Markkinavuoropuhelutilaisuudet ja kolmas sektori
Tuettu palveluintegraattorimallin kehittämistä kolmannelle sektorille
(Sociala Oy)
Järjestö 2.0 yhteistyö
Valinnanvapauspilotit ja järjestöt
Tampereen Tesoma toimintamalli
Sydänsairaala ja järjestötoiminta yhteistyö
Pirkanmaan lähitorien perustaminen
Kulttuuri-Sote
Strategiavalmistelu ja järjestöt

6.6.2019
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Esimerkkejä uusista liiketoiminta- ja yhteistoimintamalleista
Pirkanmaalla
1.

Julkisomisteiset inhouse yhtiöt (Coxa,
Sydänsairaala, Fimlab)

2.

Julkisomisteiset markkinoilla toimivat yhtiöt

3.

Kuntien kokonaisulkoistukset (Mänttä-Vilppula ja
Juupajoki, Parkano ja Kihniö)

4.

Yhteiskunnalliset yritykset

5.

Oma Tesoma allianssi

6.

VHO Sydänsairaala case – VHO (vastuullinen hoitoorganisaatio) yhteistyömalli / Hyvinvointiallianssi –
NHG/Sitra

7.

Palveluintegraattorimallit (mm. Luona Oy, Sociala Oy,
Sote-osuuskunta Suomi)

8.

Lähitori / Kotitori / Laitetori

9.

Sote-keskus konseptit

10.

Keiturin Sote Oy

11.

Tähtisairaala

12.

PSHP ja Pihlajalinna Oy kumppanuuden aiesopimus

13.

Ym…

Mehiläisen Oma Lääkärisi Tesoma

