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Valmisteluryhmän tehtävänä on tunnistaa keskeiset 
yhdyspinnat, suunnitella yhteistyötä ja konkretisoida tiekarttaa

• Suunnitella yhdyspintatyö osana sote-
ja pelastustoimen uudistusta

• Huolehtia yhdyspintatyön yhteys 
valtakunnalliseen sote-uudistuksen 
tiekarttaan

• Tunnistaa kriittiset 
yhdyspintakokonaisuudet ja keskeiset 
prosessit

• Kuvata hyvinvointialueen ja kuntien 
välistä yhdyspintatoimintaa ja 
ohjausta käytännön tasolla

• Hahmottaa ja kuvata 
hyvinvointialueen ja kuntien välisiä 
toiminnan prosesseja

Tehtävät
• Maalis-kesäkuun aikana suunnitella yhdyspinnat-tiekartta sote-uudistuksen 

toimeenpanoon
• Mitä asioita tulee tehdä missäkin valmistelun vaiheessa? Mitkä asiat ovat välttämättömiä? 

Mitä asioita olisi hyvä edistää missäkin vaiheessa, jotka eivät ole pakollisia?  
• Miten tehtävät linkittyvät toisiinsa aikataulullisesti? Mitä pitää tehdä ensin?
• Minkälaista tukea/linjausta/ohjausta tarvitaan kansalliselta tasolta? Mitä asioita kannattaa 

tehdä yhdessä eikä siten, että jokainen alue tekee ne yksin?

• Lakien hyväksymisen jälkeen elokuusta alkaen lähdetään toteuttamaan 
tiekarttaa

• Seuranta: Miten toimeenpano etenee? Mitä riskejä tai kipukohtia tunnistetaan? 
• Tarkennetaan tiekarttaa matkan varrella
• Haetaan synergia-etuja yhdessä työskentelystä, toimitaan tuki- ja yhdessä kehittämisen 

verkostona

• Työskentelyn aikana tavoitteena tuottaa tietoa valmistelusta myös kansalliselle 
tasolle, jotta alueita voidaan tukea etupainotteisesti sekä tunnistaa valmisteluun 
ja toimeenpanoon liittyviä riskejä 

Valmisteluryhmän toimeksianto ajalla 4/2021-3/2023

Puheenjohtaja
• Heli Hätönen, STM



Valmisteluryhmän aikataulu keväällä huhti-kesäkuussa 2021
Kevät 2021 

Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu

TYÖPAJA 1 – 9.4.
• Organisoituminen jo 2.2.2021
• Ryhmän toiminnan tavoitteet 
• Vastuiden ja roolien

määrittely
• Taustamateriaalin koonnin 

esittely
• Alkukartoituskyselyn tulosten 

läpikäynti
• Tiekartta-rungon esittely ja 

validointi
• Tuotostavoite: 

Yhdyspintatyön määrittely ja 
tiekartan jäsennys

1 2 3 4

TYÖPAJA 2 – 23.4.
• Alustavan tiekartan tehtävien 

tunnistaminen (välitehtävänä 
tehty jo alustavaa työstöä)

• Yhdyspintatyön visio, arvot ja 
tavoitteet

• Keskustelu yhdyspintatyön 
valmistelun osallistamisen 
keinoista muiden toimijoiden 
osalta

• Tuotostavoite: Tavoitteen 
täsmennys ja tiekartan 
alustavat tehtävät 
tehtäväkokonaisuuksittain

Työpajat välitehtävät välitehtävät välitehtävät

TYÖPAJA 3 – 25.5.
• Tehtävien ja tiekartan 

täsmennykset ja validointi
keskittyen erityisesti 
aikakriittisiin tehtäviin

• Valmistelun tilannekuvan 
pilotointi ja jatkotyöstäminen

• Tuotostavoite: Tiekartan 
täsmennykset edeltävien 
työvaihden pohjalta

TYÖPAJA 4 – 23.6.
• Tilannekuvan validointi ja 

ylläpidon läpikäynti
• Suunnitelma yhdyspintatyön 

alueellisesta edistämisestä
• Syksyn työskentelymalli ja 

aikataulut sekä askelmerkit 
tiekartan toteuttamiseen

• Tuotostavoite: Validoitu 
ensimmäinen versio 
tiekartasta



Valmistelyryhmän kokoontumiset
• Keskiössä pääsääntöisesti tiedonjako sekä 

yhdessä työstäminen ja validointi, nostot 
erilaisen tuen tarpeesta ja tunnistetuista 
riskeistä

• Voidaan järjestää myös teemakokoontumisia, 
joihin kutsutaan tietyn alan asiantuntija/-
asiantuntijoita

• Lisäksi järjestetään yhteisiä tilaisuuksia kaikille 
valmisteluryhmille työn yhteensovittamiseksi

Valmisteluryhmän työskentely rakentuu yhteisistä 
kokoontumisista sekä työstöstä kokoontumisten välillä

Työstö kokoontumisten välissä
• Ennakkotehtävä maaliskuussa 

ministeriöille/kansallisille organisaatioille sekä 
alueille

• Välitehtävinä pohjatyöstöä tiekartalle ja 
ideoiden sekä ajatusten keräämistä

• Oman vastuualueen tilannekuvan 
päivittäminen 
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