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Sote-muutos tehdään alueilla 

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen 
uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa satojen tuhansien 
ihmisen työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Uudistuksen toteutus on 
vaiheittainen prosessi, jossa eri toimijoilla on omat roolinsa. Muutos tehdään 

maakunnissa, mutta sen toteutukseen tarjotaan valtakunnallista tukea. 

 

Muutos tehdään yhdessä 

Hallituksen tavoitteena on, että sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestäminen ja muita 
alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2019.  
Siirtymää edeltävä muutos ja sen valmistelu 

toteutetaan maakunnissa. Maakuntien ei 
kuitenkaan tarvitse suunnitella ja toteuttaa 
muutosta yksin, vaan sosiaali- ja 
terveysministeriö ja valtiovarainministeriö 
tarjoavat alueiden toimijoille muutostukea. 
Muutostuen tavoitteena on mahdollistaa tiedon 

saatavuus, verkostojen hyödyntäminen ja 
hyvien käytäntöjen jakaminen. 

 

Muutostuki 

Valtakunnallinen valmisteluryhmä:  
Sote-uudistuksen toimeenpanon valtakunnallisen 
valmisteluryhmän tehtävä on edistää 

muutoksessa tarvittavan tiedon jakamista ja eri 
toimijoiden vuorovaikutusta. Ryhmässä on 
mukana suuria rakenteellisia uudistuksia 
läpivieneitä maakuntien asiantuntijoita, jotka 
jakavat maakuntien valmistelijoille tietoaan ja 
oppejaan. Esivalmisteluvaiheessa ryhmä 
mallintaa uudistusprosessin läpiviemisen 

maakunnissa eli laatii tiekartan. 

Tiekartta: Sote- ja maakuntauudistuksen 

alueellisen valmistelun tiekartassa on kuvattu 
vaiheittain uudistuksen prosessin eteneminen. 

Kartassa on kuvattu, mitä toimenpiteitä eri 
vaiheissa tulee toteuttaa ja mitä asioita 
huomioida. Tiekartta toteutetaan sähköisellä 
alustalla ja siinä on linkkejä mm. ministeriöiden 
ja muiden toimijoiden ohjeisiin ja hyviin 
esimerkkeihin. 

Tietopohjan laajentaminen: Sote-uudistus 

koskettaa yli 220 000 ihmisen työtä ja kaikkien 
kansalaisten palveluja, joten tarvitaan vahva 
tietopohja muutoksen tueksi. Sote-
valmistelijoilla tarvitsevat tietoa siitä, millainen 

alueen väestön palvelutarve on. Lisäksi tarvitaan 
keinoja, joilla seurataan palvelujen laatua ja 
vaikuttavuutta. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen (THL) rooli painottuu sote-uudistuksen 
vaatiman tietopohjan vahvistamiseen.  

Muutosagentit:  Asiakaslähtöisyyden 

turvaamiseksi maakunnat voivat palkata 
muutosagentteja muun muassa ikäihmisten ja 
lapsiperheiden palvelukokonaisuuksien 
muodostamiseen. Muutosagentit palkataan 

sosiaali- ja terveysministeriöstä haettavalla 

kärkihankkeiden valtionavustuksella. 
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Muutosakatemia: Osana uudistusta 

toteutetaan laaja muutosjohtamiskoulutus, 
Sote- ja maakuntauudistuksen muutosakatemia. 
Koulutuksen aikana osallistujat saavat yhteisen 

käsityksen uudistuksen tavoitteista ja keinoista 
sekä päivittävät muutosjohtamista koskevia 
tietoja ja taitoja siten, että he kykenevät 
johtamaan muutosta omissa maakunnissaan.  

Viestintä: Avoin viestintä ja sujuva 

tiedonkulku ovat tärkeä osa muutoksen 
läpivientiä. Tärkeimpänä viestintäkanavana 

sote- ja maakuntauudistuksessa toimii 
alueuudistus.fi-verkkosivusto. Lisäksi alueiden 
sote-vastuuvalmistelijoille ja viestijöille tarjotaan 

sähköiset yhteistyötilat. Alueellisen valmistelun 
tueksi tuotetaan viestintäsuunnitelma ja -
suositus, ohjeita, malleja, tapausesimerkkejä ja 
viestintämateriaalia.  
 

Esivalmisteluvaihe 

Esivalmisteluvaiheessa tehdään yksityiskohtaiset 
esiselvitykset maakunnan toiminnan 
käynnistämisestä ja tukipalvelujen, kuten ICT- 
ja tietohallintopalvelujen, siirtämisestä ja 

jakamisesta. Esivalmisteluvaihe kestää sote-
järjestämislain ja maakuntalain voimaantuloon 
1.7.2017 saakka. 

Toimeenpanoon osallistuvat tasapuolisesti 
kunnat, maakuntien liitot, ELY-keskukset, TE-
toimistot, sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit, 
keskeisten kuntayhtymien johto sekä 

maakuntien sote-uudistuksen valmistelijat. 
Muutostyöhön osallistuvat myös 
aluehallintovirastot. 

Maakuntien liitot kutsuvat koolle esivalmistelun 

yhteensovittamisesta vastaavat maakunnalliset 

ohjausryhmät. Valmistelutyöhön osallistuvat 
myös henkilöstön edustajat. 

Väliaikaishallinto 

Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee 
uuden maakuntavaltuuston vaaleja ja 
järjestäytymistä sekä jatkaa maakunnan 
käytännön työn suunnittelua.  

Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävistä ja 

toimivallasta säädetään voimaanpanolaissa. 
Väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa 
toimintansa sote-järjestämislain ja maakuntalain 
nojalla 1.7.2017.  

 
Maakuntavaltuuston ensimmäiset 

vaalit 

Ensimmäiset maakuntavaltuuston vaalit 
pidetään hallituksen linjauksen mukaisesti 
tammikuussa 2018 presidentinvaalin 
ensimmäisen kierroksen yhteydessä.  
Maakuntavaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2018.  

Valtuusto valitsee maakuntahallituksen, joka 
ryhtyy muun muassa valmistelemaan 
maakuntajohtajan ja sote-järjestämisjohtajan 
sekä muiden keskeisten viranhaltijoiden 
valintaa. Maakuntahallitus valmistelee vuoden 

2019 talousarvion ja maakuntastrategian. Näistä 
päättää maakuntavaltuusto. 
 

Maakunnan toiminta käynnistyy 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja 

muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 
1.1.2019.  

 

 

alueuudistus.fi 

Lisätietoja 

Muutosjohtaja Sinikka Salo, sinikka.salo@stm.fi,  
p. 0295 163 723 

 


