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Sote-uudistuksen muutoksentuki  

Tavoitteet 

Muutostuen keskeinen tavoite on uudistuksen toimeenpanon varmistaminen maakunnissa suunnitellussa 
aikataulussa. Sote-muutosjohtaja vastaa strategialähtöisesti uudistuksen alueellisen toimeenpanon johta-
misesta ja toteutuksesta yhteistyössä alueiden ja sidosryhmien kanssa.  

Sote-muutostuki huolehtii, että: 
- sote-uudistuksen edellyttämä muutos etenee ja toteutuu maakunnissa ja niiden yhteistyöalueilla 

suunnitellussa aikataulussa 
- palveluiden toimivuus ja jatkuvuus varmistetaan järjestämisvastuun siirtymisen ajankohdassa 

1.1.2019 
- maakunnissa toteutuu vuodesta 2019 lähtien toimiva, asiakaslähtöinen ja integroitu palvelujärjes-

telmä ja valinnanvapaus 
- kansalliset ohjeet ja suositukset saadaan käyttöön maakunnissa ja näiden käytettävissä on erityi-

sesti palveluiden järjestämisen uudistamista tukeva järjestämisen käsikirja 
- kansalliset tietotyökalut ja tiedolla johtaminen saadaan maakunnissa kansallisen ohjelman mukai-

sesti käyttöön. 

Prioriteetit 

Maakunta- ja sote-uudistuksen muutostuen prioriteetteja ovat: 

- maakuntien toiminnan käynnistämisen mallit ja puitteiden järjestäminen 
- toiminnan yhtiöittämisen ja pääomittamisen mallit 
- monituottajuuteen perustuvan palveluekosysteemin johtaminen 
- henkilöstölle turvallisuuden tunteen, tulevaisuuden näkymän ja innostuneen kehittämisotteen 

luominen 
- maakuntien asukkaiden aidon osallisuuden edellytysten luominen 
- maakunnan organisoitumisen tukeminen 
- maakunnan uudenlaisen monialaisen synergian konkretisointi 
- maakunnan kyvykkyyksien johtaminen ja henkilöstöjohtaminen 
- uusien yhteistyömallien ja toimintamallien konkretisointi 

 
Organisoituminen 

Muutostuki toteutetaan yhteistyössä valtiovarainministeriön ja muiden sote- ja maakuntauudistuksen kan-
nalta keskeisten ministeriöiden (TEM, YM, SM, MMM, LVM) sekä niiden alaisten laitosten ja Kuntaliiton 
kanssa.  

Nykyiset sote-uudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmä ja maakuntauudistuksen toi-
meenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmä lakkautetaan ja perustetaan maakunta- ja sote-uudistuksen 
toimeenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmä 1.8.2017 lukien. Tämä uusi ryhmä huolehtii maakuntauu-
distuksen projektiryhmän ohjauksessa maakuntien oman muutostyön ohjauksesta ja uudistuksen eri osioi-
den yhteensovituksesta ja näin varmistaa, että uudistus etenee kaikissa maakunnissa ja niissä saavutetaan 
uudistuksen tavoitteet. 
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Sote-muutostukeen ollaan rekrytoimassa johtavaa asiantuntijaa, joka vastaa erityisesti sosiaali- ja tervey-
denhuollon järjestämisen ja asiakaskeskeisen palveluintegraation toteuttamisen ohjauksesta, ja erityisasi-
antuntijaa, joka toimii ohjaavana asiantuntijana erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon ja talou-
den sekä kehittämisen kysymyksissä, painopiste on tiedolla johtamisen hyödyntämisessä ja kehittämisessä. 

Toimeenpanon seuranta, kevät 2017 

1. Valinnanvapauden pilotoinnin tukeminen 

Pilottien valtionavustushaku järjestetään kahdessa osassa. Ensimmäinen haku alkaa maanantaina 
29.5.2017 ja toinen haku toteutetaan syksyllä. Alueita tuetaan pilottien valmistelussa ja totutuksessa, 
jotta ne parhaalla mahdollisella tavalla edistäisivät uudistuksen tavoitteiden saavuttamista. 

2. Alueellisen valmistelun seuranta 

2.1 Maakuntakierros ja haastattelut 

Helmi- huhtikuun aikana pidettiin 17 ’Sote ja monialainen maakunta’ -tilaisuutta. Uudenmaan tilaisuus 
on 1. kesäkuuta. Maakunnissa yhteistyö on pääsääntöisesti sujuvaa. Kritiikki kohdistu valmistelun re-
surssien riittävyyteen ja palvelujen yhtiöittämiseen. Valinnanvapauden toteutusaikataulua kohtaan ol-
tiin kriittisiä, joskin valinnanvapautta sinänsä pidetään hyvänä asiana. 

Maakuntakierroksen lisäksi sote-muutosjohtaja tapasi saamelaisalueen edustajat Inarissa 12.5. Tapaa-
misessa nousivat esille tietopohjan heikkoudet saamelaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilan ja palvelu-
tarpeen kuvaamisessa, puutteet saamenkielisten palvelujen tarjonnassa, neuvonnassa ja ohjauksessa 
sekä saamelasten vaatimus kohdella heitä alkuperäiskansana sote- ja maakuntauudistuksen valmiste-
lussa ja väliaikaishallinnon muodostamisessa. 

Sote-muutosjohtaja Sinikka Salo käy parhaillaan maakuntien sote-muutosjohtajien haastattelukierrosta, 
jonka tavoitteena on kartoittaa miten valmistelu etenee, kuulla valmisteluprosessista ja siitä kuinka vä-
liaikainen toimielin on muotoutumassa sekä parhaat onnistumiset ja hankalimmat kohdat. Haastattelu-
kierroksen yhteenveto valmistuu kesäkuussa. Maakuntien omat esivalmisteluvaiheen loppuraportit 
valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä. 

2.2 TEAS-hankkeet 

Muutostuen osana toimivat TEAS-hankkeet (3 kpl) ovat käynnistyneet maalikuun alussa. Maaliskuussa 
toteutettiin ensimmäinen kysely alueiden muutosjohtajille maakuntien toimeenpanon etenemisestä ja 
toinen kysely toukokuun puolivälissä. Seurantakyselyjä tehdään jatkossa 1-2 kertaa kuukaudessa. En-
simmäisen kyselyn keskeiset tulokset maakuntien valmistelutilanteesta muutosjohtajien näkemysten 
mukaan on kuvattu liitteessä 1. Toisen kyselyn tulokset valmistuvat toukokuun loppuun mennessä. 
Kansalaiskysely sote- ja maakuntauudistuksesta toteutettiin huhtikuun lopussa, sen tulokset valmistu-
vat myös toukokuun loppuun mennessä. 

3. Sote-uudistuksen riskienhallinnan varmistaminen 

Muutostuki arvioi yhtenäisellä kehikolla maakunnittain analysoituna toimeenpanon ja muutoksen riskit. 
Sen pohjalta laaditaan riskienhallintasuunnitelma. Arviointi käynnistyy väliaikaishallinnon käynnistyttyä.  

4. Sote- ja maakuntauudistuksen tiekartta - alueuudistus.fi/tiekartta 

Tavoitteena on, että uudistuksen toimintasuunnitelma eli tiekartta on riittävän konkreettinen ja vastaa 
alueellisen uudistuksen valmistelijoiden tarpeisiin. Tiekarttaan valmistuu kuvaukset tehtävistä, joiden 
tulee olla valmiina väliaikaishallinnon aikana, sekä kuvaus työnjaosta valtion ja maakuntien valmistelun 
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kesken ja aikataulu. Verkkosivujen tekninen toteutus ja sisältöjen päivitys toteutetaan toukokuussa. 
Tiekarttaa päivitetään jatkuvasti. 

5. Järjestämisen käsikirja 

Järjestämisen käsikirja on apuväline maakunnan järjestämistehtävien ja hallinnon organisointiin. Se sel-
kiyttää maakuntien toimijoille järjestämisvastuun kokonaisuuden ja siihen liittyvät tehtävät sekä tukee 
maakuntia sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen suunnittelussa ja valmistelussa. Käsikirja valmis-
tuu väliaikaishallinnon alkuun mennessä. Valmisteluryhmää johtaa sote-muutosjohtaja ja mukana on 
ministeriöitä, kansallisia organisaatioita ja alueiden valmistelijoita. Ensimmäinen versio valmistuu arvi-
oitavaksi 15.6. Järjestämisen käsikirjan lisäksi varaudutaan myös muiden sähköisesti saatavilla olevien 
käsikirjojen ja oppaiden laadintaan. 

6. Viestintä  

Viestintää toteutetaan STM:n ja VM:n yhteisen sote- ja maakuntauudistuksen viestintä- ja vuorovaiku-
tussuunnitelman mukaisesti. Alueuudistus.fi-sivusto kerää kuukausittain 140 000 käyntiä ja sote-
muutosjohtajan uutiskirjeellä on yli 3 000 tilaajaa. 

Keväällä 2017 viestinnässä on painottunut hallituksen lakiesitysten viestintäaineistojen laatiminen. Se-
kä sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketista sekä valinnanvapaudesta on laadittu tiivistelmiä, fakta-
lehtiä, sote-sanastoa, erilaisia diaesityksiä, infografiikkaa ja verkkosivuja alueuudistus.fihin sekä näiden 
kieliversioita. Aineistoja on tuotettu sekä asiakkaan, maakunnan että tuottajan näkökulmasta.  Lisäksi 
STM ja VM antoivat maakunnille suosituksen väliaikaishallinnon viestinnän organisoimisesta. Sote-
uudistuksen valtakunnallisessa viestintäryhmässä aloitettiin yhteisen verkkopalvelusuosituksen suun-
nittelu. Sen projektisuunnitelma valmistuu kesäkuussa 2017.  Toukokuussa 2017 viestintäryhmä käyn-
nisti yhteistyön Kotuksen ja Kelan viestinnän kanssa. 

Sote- ja maakuntauudistuksen diaesitykset on käännetty myös pohjoissaameksi huhtikuussa.  

Maakuntien viestijöille ja muutosjohtajille järjestettiin tammikuussa 2017 viestintävalmennuksen en-
simmäinen jakso. Toisen jakson valmennuspäivä oli 9.5. Lisäksi uudistuksessa mukana oleville viestijöil-
le järjestettiin oma viestintävalmennus 20.4. ja sen jatko-osa on syksyllä 2017. 

7. Henkilöstön tukeminen 

Ministeriöt yhdessä KT-Kuntatyönantajan kanssa tukevat maakuntien valmistelijoita henkilöstöasioissa. 
Tammi-helmikuussa toteutettiin aivoriihikysely sote- ja maakuntauudistuksessa mukana oleville eri alo-
jen ammattilaisille. Tavoitteena oli kerätä ammattilaisten näkemyksiä uudistuksen onnistuneesta to-
teuttamisesta ja tällä hetkellä askarruttavista asioista. Aivoriiheen osallistui 10 033 henkilöä, joista val-
taosa oli asiakastyössä olevia. Aineiston analysointia jatketaan esim. ammattialakohtaisesti ja johdon 
sekä työntekijöiden näkökulmasta.  

Yhteistoimintamenettely käynnistyy maakunnan perustamisen myötä ja muutostukea suunnataan pro-
sessin onnistumiseen. Työterveyslaitoksen Maakunta18-seurantatutkimuksen pilotointi alkaa. Se tukee 
maakunnan ja siihen sopimussuhteessa olevien organisaatioiden johtoa, henkilöstöä, työsuojelua ja 
työterveyshuoltoa siten, että maakuntauudistukseen liittyvät hyvinvointi- ja työkykyriskit eivät toteudu 
ja että muutoksen innostavat ja uudistavat piirteet vahvistuvat. 

Meneillään on ESR-hankkeen ideahaku, jonka teemana on ”Johtaminen, osaaminen ja työhyvinvointi 
muuttuvassa toimintaympäristössä”. Kohderyhmä on kuntien sote-tehtävissä työskentelevä henkilöstö, 
niin johto kuin työntekijät (mukaan lukien ns. tukitehtävät). Ideahaussa haetaan hyviä ideoita, miten 
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johtamista, osaamista ja työhyvinvointia pitäisi kehittää sote-uudistuksessa. Hakuaika on 17.5.–
16.6.2017. 

8. Sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtamisvalmennus, Muutosjohdon akatemia 

Valmennus tukee alueellisten toimijoiden valmiuksia strategisten muutosten toteuttamisessa. Valmen-
nuksen ensimmäinen koulutusjakso järjestetään kesäkuussa 2017. Varsinaisesti akatemia käynnistyy 
syksyllä 2017. Projektinjohtaja Tuula-Riitta Markkanen valmistelee valmennuksen aikataulua, toteutta-
javerkostoa, opintomoduuleita ja akatemiaan valintakriteereitä. Strateginen ohjausryhmä on asetettu 
toukokuussa. 

9. Sotedigi-muutosohjelman maakunnallisen toteutuksen varmistaminen  

Digitalisaation muutosta valmistellaan valtakunnallisten palveluiden ja maakuntien digivalmistelujen 
osalta yhteistyössä valtiovarainministeriön, tulevien maakuntien ja Kuntaliiton kanssa. Valtiovarainmi-
nisteriö ja sosiaali- ja terveysministeriö toteuttavat projektipäällikkö Tomi Hytösen johtamana valta-
kunnallista Maakunta-/Sotedigi -muutosohjelmaa, joka toteutetaan Tasc Force -
organisointiperiaatteella valtioneuvoston yhteisenä toimintona. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa 
siinä Sotedigi-osan toteuttamisesta. Ministeriön mahdollisuudet toimia valtakunnallisesti digitalisaation 
ja tiedonhallinnan ohjauksessa vahvistuivat sosiaali- ja terveysministeriöön ohjausosaston osaksi koot-
tavan Digitalisaatio ja tiedonhallinta eli Diti-yksikön perustamisen myötä.  

Osana palvelukeskusvalmistelua tullaan tarkentamaan maakuntien ICT-ohjeistusta. Sotedigi-yhtiön pe-
rustamisen valmistelu on käynnistynyt VM:n, VNK:n omistajaohjausyksikön ja STM:n yhteistyönä. Vuo-
den 2018 budjettivalmistelu ja ICT-hankkeiden tarkennus on käynnissä. 

10. Tietopohjan vahvistaminen 

Keskeinen tietopohjatyön koordinaatio tapahtuu Kustannus ja vaikuttavuus -ryhmän, Sotedigi-ryhmän 
ja Maakunta-tietoryhmän välillä. THL:n tietopohjahanke on käynnistymässä. 

11. Sote-uudistuksen maakunnalliset koordinaattorit 

Sote-koordinaattorit aloittavat väliaikaishallinnon käynnistyessä valtionavustusrahalla. He auttavat 
maakuntien sote-uudistuksen valmistelijoita neuvotteluissa sekä suunnitelmien ja sopimusten laadin-
nassa. Avustuskriteerit valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä. Haku käynnistyy elokuussa 2017. 

12. Hallituksen kärkihankkeet mukaan maakunnalliseen muutokseen 

Hallituksen kärkihankkeet integroidaan vahvasti alueellisen muutoksen valmisteluun. Aivoriihi ’Hallituk-
sen kärkihankkeet osana muutostukea’ on 7.6. 

13. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä koulutus  

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) –rakenteiden uudistaminen on linjattava syksyn 
2017 aikana. Osana muutosjohtamista seurataan maakuntien ja yhteistyöalueiden alueellisen yhteis-
työn organisointia mm. TKI-rakenteiden, ekosysteemien ja mahdollisten kehittämisyksiköiden muodos-
tumista. Opetus- ja kulttuuriministeriö kartoittaa sote-osaamisen uudistamisen tarpeet ja varmistetaan 
niihin vastaaminen korkeakouluissa ja ammatillisessa koulutuksessa. 

14. Järjestöyhteistyö ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustusohjelma  

STEA on varautunut rahoituksella käynnistämään jokaiseen maakuntaan hankkeen, joka koordinoi 
maakunnan järjestöjen muutostyötä ja tukee järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja muutosvalmiuksia 
sekä verkostoitumista maakuntien ja kuntien kanssa. Avustusesitys on valmis ja se on STM:n käsittelys-
sä. Työ ja elinkeinoministeriö on valmistelemassa järjestöjen liiketoimintaosaamisen lisäämistä. 
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Sote-muutostuki järjestää kutsuseminaarin järjestöjen edustajille 20.6. Finlandia-talossa järjestöjen 
asemasta sote-uudistuksessa. 
 
 
 

Liite 1: TEAS-hankkeen Sote- ja maakuntauudistuksen seurantakyselyn tuloksia, muutosjohtajien näkemys 
valmistelutilanteesta. 
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