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

Sote -uudistuksen toimeenpanon tilannekuva

VALMISTELURYHMÄT (1) hallinto, 

talous ja tukipalvelut, 2) yhdyspinnat, 3) palveluiden 

järjestäminen, 4) johtaminen ja osaaminen, 5) ICT)

• 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

TILANNEKUVAKESKUSTELUT 
NS. ALUEIDEN SPARRAILUT

• Säännöllisin väliajoin tapahtuvat keskustelut 

vastuuvalmistelijoiden kanssa jo kerätyn 

tiedon validoimiseksi ja siten 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 ja 

vuoropuhelua alueiden ja ministeriöiden 

välillä.

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.

* Käytännössä Teams-palaveri



Koontia kevään 

tilannekuvakeskusteluista



1. Talous: Rahoituksen riittävyys ja laskentaperiaatteet (lähes kaikki alueet)

2. ICT-valmistelut: ICT asioissa onnistuminen annetussa aikataulussa; Tarvitaan paljon kansallista tukea tekemiseen (lähes kaikki alueet)

3. Aikataulu: Kiire ja paine, mutta lykkääntymistä ei kuitenkaan suurimmalla osalla alueista toivota, koska se aiheuttaisi uusia haasteita 

valmistelulle (lähes kaikki alueet)

4. Henkilöstö: Henkilöstön riittävyys valmistelussa / henkilöstön rekrytointi (erityisesti pienet kunnat) sekä työmäärän hallinta ja henkilöstön 

jaksaminen / uupuminen (suurin osa alueista)

5. Kilpailu osaavista valmistelijoista ja asiantuntijoista: Samanaikaiset valmistelut ovat riski; On paljon asioita, jotka ovat kaikille samat 

(suurin osa alueista)

6. VATE: VATE:n asettaminen ja valmistelun politisoituminen (noin puolet alueista, toisella puolella ei ole ollut mitään ongelmia) 

7. Kansalais- ja henkilöstöviestintä: Toivotaan apua/ohjausta/malleja viestintään – erityisesti soteuudistuksen sanoitukseen – jotta alueilla 

viestitään uudistuksesta yhtenäisesti (noin puolet alueista)

8. Hankinnat ja vanhojen järjestelmien käyttö: Jos joudutaan tekemään paljon uusia hankintoja ja kilpailutuksia, niin se tulee viemään paljon 

aikaa. Epäselvyyttä esim. in-house yhtöiden roolista ja nykyisten järjestelmien käytöstä (usea alue)

9. Sopimusten siirtäminen hyvinvointialueille: Huolena, että kuinka siirtää olemassa olevia sopimuksia (esim. ICT-sopimuksia) 

hyvinvointialueelle ja lisäksi nykyisten sopimusten läpikäyminen on todella iso työ; Uudenmaan erillisratkaisu tuo haasteita siltä osin, että 

alueilla ei ole valmiita sopimuksia siirrettäväksi, jolloin edessä ovat isot hankintaprosessit (usea alue)

10. Palkkaharmonisoinnin periaatteet: Tarvitaan kansallista väliintuloa tai apua, koska nykyisillä ohjeistuksilla palkkaharmonisointi tulee todella 

kalliiksi alueille (usea alue)

Läpileikkaavia teemoja alueilla: Huolet, haasteet ja koetut riskikohdat



”Suurimmaksi pullonkaulaksi tunnistetaan 
henkilöstö, vaikka resurssit olisivatkin 

kunnossa”

”Jos ovat VATE:ssa töissä, pelassa on 
niukkaa ja jos ovat pelassa töissä, 

VATE:ssa on niukkaa”

Valmistelu on yleisesti ottaen alkanut alueilla hyvin ja soten ja pelan välinen yhteistyö on 
pääasiassa koettu sujuvaksi. Joitakin läpileikkaavia huolia/haasteita ja toiveita on noussut, 
ks. alla

1. Talous: Rahoituksen riittävyys ja muuttuminen jatkuvasti (lähes kaikki alueet)

2. ICT-valmistelut: ICT asioissa onnistuminen annetussa aikataulussa; Tarvitaan paljon kansallista 
tukea tekemiseen (lähes kaikki alueet)

3. Henkilöstö: Henkilöstön riittävyys valmistelussa huoletta (lähes kaikki alueet)

4. Pela tulee hieman jäljessä valmistelun rytmiin mukaan: Resurssit valmisteluun ovat pelassa 
kiven alla. Paljon tehdään virkatyön ohella ja se on haastavaa (lähes kaikki alueet + osa alueista 
odottaa lakeja ennen valmisteluja)

5. Pelastustoimi jää soten alle kansallisissa valmisteluissa, vaikka asia on nostettu useampaan 
otteeseen pöydälle: Muistuttelua on tehty, että pela näkyisi viestinnässä paremmin ja tilanne on toki 
hieman parantunut (noussut joillakin alueilla esiin)

6. Aikataulu: Haasteena ajan käyttö ja priorisointi, pelalla on monta rautaa tulessa. Toisin kuin soten 
osalta, pelan osalta lykkääntymistä vuoteen 2024 toivotaan enemmän. Jos ’23 niin rimaa tulee 
laskea. Selkeytetään taso mitä tavoitellaan (noussut lähinnä alueilta, joissa isompia 
rakennemuutoksia pelan osalta)

7. Soten ja pelan yhteensovittamiseen tarvitaan vielä joillain alueilla tukea (osa alueista)

8. Sopimuspalokuntakenttä on joillain alueilla elintärkeä: Toivotaan kansalliselta tasolta viestiä 
siitä, että sopimuspalokunnat tullaan säilyttämään ja niiden toimintaa tuetaan (osa alueista)

Läpileikkaavia teemoja alueilla (pela): 

Huolet, haasteet, toiveet ja koetut riskikohdat 

”ICT-valmistelussa haasteena on se, että 
pelastuslaitoksilla on toimialasidonnaisia 

järjestelmiä, jotka saattavat jäädä 
muutoksessa jalkoihin”



Nostot valmisteluryhmien työskentelystä

• Valmisteluryhmien työssä tulisi huomioida alueiden erilaiset 

lähtötilanteet (integroidut kuntayhtymät vs. sirpalemaakunnat) – Nousi 

esille lähes jokaisella alueella

• Keskustelu on hyvin sote-painotteista. Toivotaan myös, että 

pelastustoimea vilautettaisiin myös paremmin viestinnässä, ettei se huku 

soten alle

• Yleisesti ottaen valmisteluryhmät on koettu hyödyllisiksi, hyväksi osaksi 

kokonaisuutta – On saatu paljon hyvää pohjamateriaalia, joita on 

hyödynnetty alueilla

• Odotukset valmisteluryhmien työlle on kova, sillä kaikki sellainen työ 

mikä pitää tehdä kaikkialla, kannattaa suunnitella yhdessä. Tärkeää on, 

että tehdään yhteiset tulkinnat

• Kansallisen valmistelun tiekarttoja on käytetty alueilla suunnittelun 

pohjana. Tiekartta on hyvä työkalu / check-lista. Osa on kokenut tiekartan 

jalostamisen alueen tarpeisiin vielä haastavaksi tai niitä ei olla ehditty 

hyödyntämään

• Odotetaan että tiekartoista saadaan konkretiaa ja niiden pohjalta voidaan 

tehdä työsuunnitelmat. Nyt raapaistaan pintaa ja se ei auta alueita. 

Tiekartasta tarvitaan must-do lista

• Käsittely ei saa jäädä liian ylätasoiseksi, tarvitaan vastauksia 

pohtimisen ja toiveiden tynnyrin sijaan

• Linjaukset VATEn perustamiseen jne. rautalankamallit ovat todella 

hyödyllisiä

• Valmisteluryhmissä käsitellään päällekkäisiä asioita. Myös 

hankejohtajien verkostossa ja vastuuhenkilöverkostoissa käydään 

samoja asioita

• Huolena on, etteivät ministeriöiden valmisteluryhmät pysy 

alueellisen valmistelun kyydissä mukana, sillä syksyllä edetään 

nopeasti käytännön kysymyksiin

• Toiveena on alusta/työtila alueiden välisen tiedon jakamiseen, jotta 

hyvät käytännöt saadaan jaettua – Alueet ovat hyvien eri vaiheissa

• Valmisteluryhmien toiminta koetaan hyödylliseksi verkostoitumisen ja 

kohtaamisten takia. Helpompi aloittaa yhteistyö ennestään 

tuntemattomien kanssa

• Kunnat yhdyspintana on hyvä pitää valmisteluissa mukana, jottei tule 

tilannetta, jossa yhteistyökehittäminen pysähtyy 

• Valmisteluryhmien koko ei saa paisua liian suureksi – Keskustelujen 

koko on sovitettava sen tavoitteeseen ja asiasisällön mukaisesti

• Valmisteluryhmiin ja välitehtävän tekemiseen ei ole varattu tarpeeksi 

aikaa – Välitehtävä jää useilla tekemättä

• Valmisteluryhmien pienryhmätyöskentelyssä tulisi huomioida 

osallistujien osaaminen/asiantuntijuus

• Ryhmät ovat myös tärkeitä siinä mielessä, että alueilta voidaan viestiä 

asioita myös kansalliselle foorumille 



Nostoja tilannekuvaan liittyen

• Toivomuksena on, että tehdään tilannekuvakeskustelusta tärkeä 

molemmin puolin, ei saa olla pelkkää raportointia vaan tulee aidosti 

keskustella alueen asioista

• Alueilta myös valmistautuminen etukäteen ja kerätty kysymyksiä / 

nostoja etukäteen

• Strukturoitu lähestymistapa (laitettu agenda etukäteen, kerätty nostot 

valmiiksi jne.)

• Osallistujajoukko voi vaihdella käsiteltävien aiheiden mukaan

• Tilannekuvakeskusteluissa voi tulla yhteisiä kaikkia alueita koskevia 

asioita ilmi ja toivotaan, että niihin ministeriössä tartutaan, jotta 

kaikki alueet eivät tee yksin sitä, jonka voisi valmistella yhdessä

• Tilannekuvakeskustelut ja raportointitiheyden määrittäminen tulisi 

tehdä alueen tarpeiden mukaan. Tulee huomioida myös resurssien 

niukkuus alueilla

• Informaatiota on paljon, joten kansalliselta tasolta toivotaan

informaation suodattamista ja käsittelyä ymmärrettävään ja kompaktiin 

muotoon

• Tilannekuvassa tärkeää se, että saadaan alueella kokonaiskuvaa 

kansallisesta etenemisestä, ja voidaan verrata omaa tilannetta ja 

etenemistä muihin

• Eri alueiden tilannetta tulisi pystyä seuraamaan lähes 

reaaliaikaisesti

• Tulisi olla Plan B ja ohjeet ns. punaisen lipun nostamiseen tuen 

tarpeen merkiksi, jos jotkut alueet eivät ole saavuttamassa maalia 

1.1.2023

• Valmistelun toteuttaminen on itsenäistä työtä, joten kaivataan tietoa 

siitä, jos jossain ollaan selkeästi myöhässä tai jotain on jäänyt 

tekemättä 

• Jokaisen alueen kohdalla tulisi tehdä riskiarviosuunnitelma

• Toivotaan, että alueelle annettaisiin tietoa keskeisistä henkilöistä, joilta 

voisi heti kysyä pikaisiakin kysymyksiä siinä vaiheessa, kun tehdään 

konkreettisia asioita 

• Riittää nopea rautalankaversio, josta näkee ison kuvan. Ei tarvita sen 

tarkempaa tietoa. 



Seuraavat askeleet tilannekuvan 

tuottamiseen



Kesäkuu
Heinä-

kuu
Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

Tilannekuvan 

täyttäminen exceliin 
• Valmisteluryhmien jäsenet täyttävät

Tilannekuvakeskustelut
• Validoidaan tilannekuva ja käydään 

läpi tunnistettuja haasteita sekä 

esiinnousseita kysymyksiä

• Lähtökohtaisesti NHG-vetoiset yhden 

tunnin keskustelut, joissa 

mahdollisuuksien mukaan 

ministeriöstä edustaja mukana 

Raportointi ja muut 

kokoukset

Esitellään excelin 

rakenne ja 

päivittämisen 

pääperiaatteet 

(päivitys 

välttämättömien 

osatehtävien 

osalta)

Palaverit THL:n kanssa (käydään läpi koontia kevään 

tilannekuvakeskusteluista, alueiden täyttämiä exceleitä sekä 

THL:n roolia tilannekuvaan liittyen)

Käydään läpi 

yleiset nostot 

kevään 

tilannekuva-

keskusteluista ja 

esitellään 

suunnitelmat 

syksylle

Johtoryhmän kokouksia joka toinen 

viikko (ensimmäinen 31.8.). 

Alueet 

täyttävät

excelit 

ensimmäisen 

kerran  

DL esim. joka 

kuun 5. päivä 

tai seuraava 

arkipäivä

Alustava ehdotus tilannekuvan tuottamiseen syksyllä 2021
Lakien läpimenon aikataulu vaikuttaa syksyn aloitukseen 

Valmisteluryhmät pyörivät syksyllä kuukausittain. Niissä esitellään sen hetkistä tilannekuvaa, 

tunnistettuja haasteita ja esiinnousseita kysymyksiä.

Alustava 

tilannekuva
Tilannekuva Tilannekuva Tilannekuva

Käydään läpi 

alkusyksyn tilanne 

Käydään läpi 

syys-lokakuun 

tilanne 

Laajemmat 

ministeriövetoiset 

keskustelut ja 

käydään läpi loka-

marraskuun tilanne 

Käydään läpi 

marras-joulukuun 

tilanne 

Lähdetään 

aikataulut-

tamaan 

seuraavia 

keskuste-

luita

Tilannekuva



Tässä välissä myös 

aikataulu näkyvissä

Ehdotuksena on, että pidetään tiekartta kokonaisena, jolloin kaikki osatehtävät ovat näkyvillä, mutta tietoa kerätään 

vain kaikista välttämättömien / kriittisimpien tehtävien osalta (alla esimerkissä luokitukset vielä alustavia 

hahmotelmia). 

Toimisiko tällainen pohja alueiden näkökulmasta? 

Alustava ehdotus tietojen keräämiseen tilannekuvaa varten




