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• Alueellinen tilannekuva kertoo tiekartan mukaisen sote-uudistuksen valmistelun etenemisestä alueella sekä alueen sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen tilanteesta yleisemmin 

• Alueiden tilannekuva rakennetaan yhteistyössä STM:n, VM:n, SM:n, NHG:n, THL:n, KT:n ja Kuntaliiton kesken.

• Tilannekuvan hahmoteltu muodostuvan mm. seuraavista osista:

 THL:n arviointipäälliköiden ja sote-keskusten aluekoordinaattoreiden tuottama hiljainen tieto?

 Kuntaliiton Kuntapulssi ja muut mahdolliset kyselyt sekä verkostojen hyödyntäminen

 STM:n valtionavustusten hankeseuranta

 Tiekartassa määriteltyjen toimenpiteiden valmiustila alueella

 Järjestämisvastuullisten toimijoiden (kuntien ja kuntayhtymien) tilannekuva

 Mediaseuranta

• Edellä mainituista osista muodostuu alueellisen valmistelun kokonaiskuva, jota täydennetään alueiden kanssa käytävillä 
täydentävillä keskusteluilla. 

• Alueellisen valmistelun jaoston tehtävänä on huolehtia alueellisen valmistelun tiekartan ja tilannekuvan laatimisesta ja 
ylläpitämisestä

• Tilannekuvan avulla raportoidaan sote-uudistuksen toimeenpanon tilanteesta eri tasoille (mm. koordinaatiotyöryhmä, sote-
uudistuksen johtoryhmä, sote-ministeriryhmä)

• Tilannekuvan avulla myös tuetaan alueita tehtävien toteuttamisessa ja haasteiden tunnistamisessa 

• Tilannekuva on osa uudistuksen toimeenpanon kokonaisarviointia ja sen tehtävä on tukea myös toimeenpanoon liittyvien riskien 
hallinnassa ja ennakoinnissa

Tilannekuvan tarkoitus ja tavoitteet

Tässä esityksessä esitetty alustava 

suunnitelma tilannekuvan 

rakentamisesta keskittyy erityisesti 

näihin kahteen osaan, joita 

täydennetään muilla lähteillä



Ehdotuksia tiedon keräämisestä tilannekuvaa varten
Seuraavalla sivuilla kuvattu tarkemmin tiedon kerääminen valmisteluryhmien ja sparrauspuheluiden* kautta

Sote -uudistuksen toimeenpanon tilannekuva

VALMISTELURYHMÄT

• Kootaan valmisteluryhmien kautta tietoa 

siitä, miten osa-aluekohtainen (talous, 

johtaminen jne.) valmistelu etenee 

hyvinvointialueilla

• Tarkoituksena koota tietoa siitä, missä 

mennään, onko tehty sovitut asiat ja mitä 

pitäisi tehdä seuraavaksi sekä millaisia 

haasteita tai muita yhteisesti ratkottavia 

kysymyksiä valmistelun edetessä on 

tunnistettu alueilla

• Tietoa pyritään keräämään muun 

työskentelyn ohessa esimerkiksi 

päivitettävän taulukon ja/tai kyselyn kautta

ALUEIDEN SPARRAILUT

• Kuukausittaiset tai harvemmin tapahtuvat 

keskustelut vastuuvalmistelijan / 

valmistelijoiden kanssa alueellisen 

tilannetiedon päivittämiseksi (ml. 

tunnistetut riskit, haasteet, meneillään 

olevat ja tulevat tehtävät)

• Tarkoituksena saada tarkempaa tietoa 

alueen valmistelutilanteesta, sparrata 

alueen omaa valmistelutyötä, kerätä 

toiveita ja ajatuksia kansallisen tason 

valmisteluun sekä luoda yhdessä 

tekemisen tunnetta.

MUU AINEISTO JA MITTARIT

• Toteutuksessa huomioidaan ministeriöiden 

tuottaman tiedon lisäksi muiden 

keskeisten tahojen, kuten THL:n, KT:n ja 

Kuntaliiton tuottama tieto ja hiljainen tieto 

sekä haetaan synergioita näiden kanssa

• Tuodaan visuaalisesti näkyviin päivittyvät 

mittarit, jotka kertovat valmistelutilanteesta 

hyvinvointialueilla

• Keskusteltava: Mitkä mittarit toimivat 

parhaiten tilannekuvan tuottamisessa ja 

millä tavoin tiedot kerätään?

* Käytännössä Teams-palaveri



Ehdotuksia tilannekuvan alueellisesta raportoinnista

EHDOTUS VIIDESTÄ OSASTA KOOSTUVASTA RAPORTOINNISTA

Yleiskuva 

hyvinvointialueilta

Tarkempi kuvaus 

hyvinvointialueista

Yleiskuva tiekartan

etenemisestä
1

3 4

Lisäksi esitetään valmistelutilanteesta kertova mittaristo

• Ehdotuksena, että raportointi koostuisi sisällöllisesti 

viidestä osasta: 

1. Yleiskuva alueellisen tiekartan etenemisestä 

(mm. Missä mennään tiekarttojen osalta? Mitä 

tehtäviä alueet työstävät seuraavaksi?)

2. Yleiskuva hyvinvointialueilta (mm. Etenevätkö 

alueet aikataulussa eri valmisteluryhmien osalta?)

3. Tarkempi kuvaus valmisteluryhmien osalta (mm. 

Miten eri alueet etenevät tehtävien 

toteuttamisessa?)

4. Tarkempi kuvaus hyvinvointialueista (mm. Miten 

alue etenee eri valmisteluryhmien osalta? 

Tunnistetut riskit, huomiot ja toiveet?)

5. Valmistelutilanteesta kertova mittaristo 

(tarkennetaan myöhemmin ja hyödynnetään 

mahdollisuuksien mukaan yhteistyötahoja)

• Tukisivatko edellä kuvatut raportoinnin tasot tilannekuvan 

tarkoitusta? Mitä päätöksiä tilannekuvan pohjalta tehdään? 

Kenelle raportoidaan ja olisiko kaikille samat näkymät? 

2

Tarkempi kuvaus 

valmisteluryhmien osalta
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Ehdotuksia tiedon keräämisestä

Väliaikatieto-taulukko:

• Päivitetään kuukausittain

• Osa-alueiden vastuuhenkilöt huolehtivat omien alueidensa tietojen päivittämisestä 

• Taulukon avulla alueet näkevät myös muiden aluiden etenemisen tilanteen

• Päivitettäviä tietoja:

• Tehdyt tehtävät

• Tekeillä olevat tehtävät

• Tehtävät, jotka tehdään seuraavaksi

• Tunnistetut riskit ja/tai muut tarpeet 

• Ollaanko aikataulussa

• Tietojen päivittäjä (nimi) ja tiedot päivitetty (pvm)

JOKAINEN NIMETTY VASTUUHENKILÖ PÄIVITTÄÄ TIEDOT OMAN 

VALMISTELURYHMÄNSÄ OSALTA 

Hallinto, talous ja 

tukipalvelut

Palveluiden 

järjestäminen

Yhdyspinnat ICT
Pela vastuuhenki-

löverkosto

Alueen 

vastuuvalmistelijat

TÄYDENTÄVÄ SPARRAUSPUHELU 

ALUEEN 

VASTUUVALMISTELIJALLE JA 

MUILLE AVAINHENKILÖILLE

Vastuuvalmistelija:

• Alueen valmistelun näkökulmasta on 

hyvä olla yksi nimetty vastuu-

valmistelija, jolla on yleiskuva 

valmistelun etenemisestä

• Ymmärtää alueensa valmistelu-

tilanteen ja pystyy yhdessä muiden 

osallistujien kanssa välittämään sen 

myös kuukausittaisen 

sparrauspuhelun kautta

• Puheluiden avulla mahdollista nostaa 

esille myös huomiota esim. alueiden 

erityispiirteistä tai tunnistetuista 

riskeistä

Tiivis 

vuoropuhelu

Johtaminen ja 

osaaminen



Tilannekuvaryhmä tekee 

alustavan arvion riskin 

kriittisyydestä perustuen 

sen vaikutukseen ja 

todennäköisyyteen 

Riskiä olisi hyvä käsitellä 

yhdessä, mutta se voi odottaa 

seuraavaan valmisteluryhmän 

tapaamiseen

Riskiin tulee reagoida 

kiireellisesti ja tarvitaan 

kansallisen tason 

ohjausta/päätöksiä

Riski ei vaadi akuuttia 

reagointia, vaan voidaan 

seurata tilannetta 

alueelle/alueilla 

Tunnistetut riskit ja 

niiden alustavat 

kriittisyysarviot viedään 

säännöllisesti työnyrkin/ 

koordinaatioryhmän 

kokouksiin

Riskien tunnistaminen
Ehdotus prosessista keskustelun pohjaksi

Tilannekuvan 

muodostamisen 

yhteydessä 

tunnistetut riskit 

(taulukoiden kautta ja/tai 

sparrauspuheluissa)

• Tilannekuvaa päivittäessä on 

tarkoitus samalla tunnistaa 

asiat, jotka voivat estää, 

haitata tai hidastaa tiekartan 

toimeenpanon etenemistä

• Sparrauspuheluilla halutaan 

myös varmistaa, että alueen 

tilanteesta ja riskeistä 

voidaan keskustella vapaasti 

ja syventää näin ymmärrystä 

alueen tilanteesta 

• Sparrauspuheluiden aikana 

on mahdollista tuoda esille 

myös muilla alueille 

tunnistettuja riskejä, mikä 

auttaa ennakoimaan 

tiekartan toimeenpanoa

Miten tilannekuvan päivittämisen 

yhteydessä tunnistettuja riskejä 

viedään eteenpäin?  

Tunnistettuja riskejä/huomiota kirjataan ylös ja 

seurataan aktiivisesti (alueellinen ja kansallinen 

taso). Kirjataanko riskit samaan työkaluun, 

jonka avulla pidetään tilannekuvaa yllä?



Tilannekuvan pilotointi keväällä 2021

• Kootaan alueille lähteneen kyselyn vastaukset sekä hyödynnetään muita jo olemassa olevia tietoja 
(mm. hankesalkku) ja luodaan alustava tilannekuva eri alueista (sis. alueilta tulleet toiveet ja 
tunnistetut riskit)
• Huhtikuu

• Kyselyiden vastauksia, alueiden tilannekuvaa sekä nousseita toiveita käydään läpi 
valmisteluryhmien seuraavissa tapaamisissa. Samalla esitetetään suunnitelmaa tilannekuvan 
keräämiseen (täytettävä taulukko & sparrauspuhelut)
• Toukokuu

• Toteutetaan ensimmäiset ”sparrauspuhelut” alueiden vastuuvalmistelijoille. Puheluiden avulla täydennetään alustavaa 
tilannekuvaa sekä käydään läpi sparrauspuheluiden roolia tulevaisuudessa 
• Toukokuu (vastuuhenkilöverkoston 5.5 kokouksen jälkeen)?
• Sparrauspuheluihin osallistuvat ainakin ministeriöiden edustajat sekä NHG. Tarkempi osallistujajoukko kuhunkin 

tapahtumaan osallistujien mahdollisuuksien ja preferenssien mukaan

• Jatketaan keskustelua THL:n, KT:n ja Kuntaliiton kanssa yhteistyön toteutuksesta ja heidän 
tuottaman tiedon hyödyntämisestä osana tilannekuvaa. 

• Valmisteluryhmissä käytyjen keskustelujen sekä muiden kehitysehdotusten myötä rakennetaan pohja 
tilannekuvan päivittämistä varten ja lähetetään sähköpostilla ohjeet sen täyttämiseen. Tehdään päätös 
mahdollisesta työkalun käytöstä tilannekuvan keräämiseen syksystä alkaen.
• Toukokuu-Kesäkuu 





Vaihe 2: Eduskunnan päätöksen jälkeen 

Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

Tehtävä Tehtävä
Hallinto, talous 

ja tukipalvelut

Johtaminen ja 

osaaminen

Palveluiden 

järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT

Tehtävä

Tehtävä Tehtävä Tehtävä 

Tehtävä Tehtävä Tehtävä

Tehtävä Tehtävä Tehtävä 

Tehtävä Tehtävä Tehtävä

Tehtävä Tehtävä Tehtävä 

Tehtävä Tehtävä Tehtävä

Tehtävä Tehtävä Tehtävä 

Tehtävä Tehtävä Tehtävä

Tehtävä Tehtävä Tehtävä 

Tilanne tiekartan 

toteuttamisessa

Tilanne alueellisen tiekartan toteuttamisessa
Yleiskuva alueellisen tiekartan etenemisestä (mm. Missä mennään tiekarttojen osalta? Mitä 

tehtäviä alueet työstävät seuraavaksi?)

Hyvinvointialueiden tilanne kuvattu tarkemmin seuraavilla sivuilla 



Tilanne hyvinvointialueilla, 1/2
Yleiskuva hyvinvointialueilta (mm. Etenevätkö alueet aikataulussa eri valmisteluryhmien osalta?). 

Hyvinvointialueiden tilanne kuvattu tarkemmin seuraavilla sivuilla 

Hyvinvointialue Hallinto, talous 

ja tukipalvelut

Johtaminen ja 

osaaminen

Palveluiden 

järjestäminen
Yhdyspinnat ICT

Etelä-Karjalan HA
Etenee 

suunnitellusti
Poikkeamia

Selkeästi 

poikkeamia

Etenee 

suunnitellusti

Selkeästi 

poikkeamia

Etelä-Pohjanmaan HA
Etenee 

suunnitellusti

Selkeästi 

poikkeamia
Poikkeamia

Etenee 

suunnitellusti
Poikkeamia

Etelä-Savon HA
Selkeästi 

poikkeamia

Selkeästi 

poikkeamia
Poikkeamia

Selkeästi 

poikkeamia
Poikkeamia

Helsingin kaupunki Poikkeamia
Selkeästi 

poikkeamia
Poikkeamia

Selkeästi 

poikkeamia

Selkeästi 

poikkeamia

Itä-Uusimaan HA Poikkeamia
Etenee 

suunnitellusti
Poikkeamia

Etenee 

suunnitellusti

Selkeästi 

poikkeamia

Kainuun HA
Etenee 

suunnitellusti

Etenee 

suunnitellusti
Poikkeamia

Etenee 

suunnitellusti

Selkeästi 

poikkeamia

Kanta-Hämeen HA
Etenee 

suunnitellusti

Etenee 

suunnitellusti

Selkeästi 

poikkeamia

Selkeästi 

poikkeamia

Selkeästi 

poikkeamia

Keski-Suomen HA
Etenee 

suunnitellusti

Etenee 

suunnitellusti

Etenee 

suunnitellusti
Poikkeamia

Etenee 

suunnitellusti

Keski-Pohjanmaan HA
Etenee 

suunnitellusti

Selkeästi 

poikkeamia

Etenee 

suunnitellusti
Poikkeamia

Etenee 

suunnitellusti

Keski-Uusimaan HA
Etenee 

suunnitellusti

Selkeästi 

poikkeamia

Etenee 

suunnitellusti
Poikkeamia

Etenee 

suunnitellusti

Kymenlaakson HA
Etenee 

suunnitellusti

Selkeästi 

poikkeamia

Etenee 

suunnitellusti
Poikkeamia

Etenee 

suunnitellusti



Yleiskuva – Johtaminen ja osaaminen

Tarkempi kuvaus valmisteluryhmien osalta (mm. Miten eri alueet etenevät tehtävien toteuttamisessa?)

TILANNEMATRIISI

• Jokaiselta alueelta tilanne eri tehtävien 

osalta: Ei aloitettu, Kesken, Valmis

• Tarkoitus saada yleiskuva eri alueiden ja 

tehtävien osalta

• Tukee myös alueiden työtä tehtävien 

suorittamisessa (mitä tehtäviä on vielä 

tekemättä?)

TIETOMATRIISI

• Identtinen tilannematriisin kanssa, mutta 

tarkoituksena avata tilannetta tarkemmin, 

mm.:

• Milloin on tarkoitus aloittaa? 

• Onko paljon kesken? Milloin on 

tarkoitus valmistua?

• Miksi ei ole vielä valmis? Onko tullut 

vastaan haasteita tai ongelmia? Jos 

kyllä, niin mitä?

• Liittyykö tehtävän toteuttamiseen 

jotain riskejä?

• Tietomatriisia hyödynnetään ja täydennetään 

sparrauspuheluissa



Tarkempi kuvaus hyvinvointialueista, esim. Pohjois-Pohjanmaa
Tilanne pohjautuen valmisteluryhmien tietoihin sekä haastatteluun hyvinvointialueen vastuuhenkilölle

Muut esille nousseet huomiot 

valmistelutilanteesta, toiveet kansallisen 

tason tuelle, tunnistetut riskit jne.:

• Huomio

• Toive

• Riski 

Johtaminen ja osaaminen

Hallinto, talous ja tukipalvelu

Palveluiden järjestäminen

Yhdyspinnat

ICT




