
21.6.2016 1 

 
Sote-uudistuksen 
muutoksen tuki  
 
Sinikka Salo 
Muutosjohtaja, STM 
 
Tampere 20.6.2016 



21.6.2016 2 



21.6.2016 3 

Sote- ja maakuntauudistus  - 
historiallisen suuri muutosprosessi 
 
• Toimintaympäristö muuttuu radikaalisti 

 

• Lainsäädäntö raamittaa - Toiminnallinen ja 
sisällöllinen muutos tehdään maakunnissa, 
lähellä ihmisiä 

 

• Edellyttää taitavaa muutosjohtajuutta 
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• Ihmislähtöisyys 

• Ehkäistään ongelmia 

• Tietovirrat molempiin 
suuntiin toimijoiden välillä 

• Yhteisöjen ja verkostojen 
hyödyntäminen 

• Räätälöity, kohdennettu 
palvelu 

• Edellytetään ongelmien 
ratkaisujen ja palvelujen 
sujuvaa ja kustannus-
vaikuttavaa ketjua 

 

• Tuottajalähtöisyys 
• Hoidetaan ongelmia 
• Tietovirta 

viranomaisilta 
kansalaisille 

• Yksilökeskeinen 
näkemys 

• Kaikille sama palvelu 
• Hoidetaan ongelmia 

osasina ilman 
kokonaisvastuuta 

 

 NYT                                                   TULEVA 

Palvelujen muutos 
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Vaikuttava ja kustannustehokas 
toiminta ja hallinto 
 
Ihmislähtöinen digitaalisuutta 
hyödyntävä palvelu 
 
Toimintojen uudistaminen ja entisistä 
toimintatavoista luopuminen 

Muutos on mahdollisuus! 

Missä on onnistuttava 
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Sote- ja maakuntauudistus  
toteutetaan vaiheittain 
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Muutos tehdään maakunnissa 

Pohjana 

• yhteinen tahtotila 

• sitoutuminen 

• luottamus 

 

Mukaan 

• kaikki keskeiset toimijat 

• henkilöstö 

• alueen asukkaat 

 

 

 

 

 



21.6.2016 8 

Muutos tehdään maakunnissa 

• Tarvitaan muutossuunnitelma 

– muutosvisio 

– tavoitteet: toiminnalliset ja taloudelliset 

– keinot tavoitteiden saavuttamiseen 

– aikataulu 

• Tarvitaan taitavaa johtajuutta 

• Tarvitaan tehokasta viestintää 
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Sote-uudistuksen muutostuki 

• Sote-uudistuksen toimeenpanon 
valtakunnallinen valmisteluryhmä 

• Tietopohjan laajentaminen ja uudenlainen 
tiedontuotanto (THL) 

• Kärkihankkeiden muutostuki  

• Maakuntien sote-koordinaattorit 

• ICT-muutostuki ja Digi-sote 

• Muutosakatemia 



21.6.2016 10 
1

0 

http://alueuudistus.fi/uutiskirjeet 
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Sote-uudistuksen toimeenpanon 
valtakunnallisen valmisteluryhmän 
tavoitteet ja tehtävä 

• Tavoitteena on tukea maakunnissa 
tapahtuvaa uudistustyötä sen 
esivalmistelu-, valmistelu- ja 
käynnistämisvaiheessa.  

 

• Tehtävänä on edistää muutoksessa 
tarvittavan tiedon jakamista ja eri 
toimijoiden vuorovaikutusta.  
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Muutosakatemia 

• Sote- ja maakuntauudistuksen yhteinen  

• Tavoitteena: 

– yhteinen käsitys uudistuksen tavoitteista ja keinoista 

– kehittää valmiuksia asiakaskeskeisten palveluiden 
uudistamiseksi ja monitoimialaisen maakunnan 
perustamiseksi  

– päivittää muutosjohtamista koskevia tietoja ja taitoja 

– osallistujat voivat toimia muutosagentteina omissa 
maakunnissaan  

• Toteutetaan vuosina 2017–2019 
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• Kuuntelu 

• Dialogi 

• Yhteinen kuva tavoitteista 

• Ei keskitytä virheiden 
välttämisen varmistamiseen 
vaan tavoitteiden 
saavuttamiseen ja ongelmien 
ratkaisemiseen 

• Ratkaisuhakuinen, luova 
ja kannustava työilmapiiri 

Älykkään organisaation periaatteiden mukainen 
toiminta-, johtamis- ja ohjausmalli 
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Onnistumisen perusta 

• Avoimin mielin kuunteleminen 

• Uusien asioiden rohkea kokeileminen 

• Onnistumisten ja epäonnistumisten 
rehellinen ruotiminen 

• Ennakointi, reaaliaikainen arviointi ja 
tarvittava toiminnanmuutos 
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Muutos tehdään yhdessä –  
kysymys on yhteisestä tahdosta 

www.alueuudistus.fi 
 

http://alueuudistus.fi/

