
1 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUS 
 

Toimeenpanon runkosuunnitelma 2017–2020  
 
 
 

Käsitelty 7.11. ja 21.11.2017 projektiohjausryhmässä 
 

Käsitelty 23.11.2017 reformiministeriryhmässä 

 
 
 

  



2 

 

SISÄLLYS 
 

RUNKOSUUNNITELMAN TARKOITUS .......................................................................................... 3 

1 Toimeenpanon tavoitteet, organisointi ja vaiheistus........................................................... 4 

1.1 Rakennamme yhdessä maailman parhaat maakunnat – toimeenpanon tavoitteet ............................................4 

1.2 Toimeenpanon organisointi ..................................................................................................................................6 

1.3 Toimeenpanon vaiheistus ja painopisteet.............................................................................................................6 

2 Toimeenpanon johtamisjärjestelmä, viestintä ja rahoitus ................................................... 8 

2.1 Toimeenpanon strateginen taso ...........................................................................................................................8 

2.2 Tilannekeskuksen tavoite ja tehtävät sekä toiminnan kehittäminen ...................................................................8 

2.3 Projektinhallintamalli (ml. riskienhallintamalli) sekä uudistuksen hyötyjen johtaminen ......................................9 

2.4 Toimeenpanon viestintä ......................................................................................................................................10 

2.5 Toimeenpanon rahoitus ja käyttösuunnitelma ...................................................................................................10 

LIITTEET ................................................................................................................................... 12 

Liite 1: Uudistuksen toimeenpanon organisointi (kalvosarja johtamisjärjestelmästä) ................................................12 

Liite 2: Muutosohjelmat: maakuntien perustamisen ja toiminnan käynnistämisen tuki .............................................13 

Liite 3: Poikkihallinnolliset muutosohjelmat .................................................................................................................17 

Liite 4: Sektorikohtainen täydentävä toimeenpano .....................................................................................................31 
 
  



3 

 

RUNKOSUUNNITELMAN TARKOITUS 

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon runkosuunnitelma ohjaa valtioneuvostossa uudistuksen 
toimeenpanoa. Runkosuunnitelmassa määritellään uudistuksen toimeenpanon tavoitteet, linjaukset ja 
painopisteet sekä toimeenpanon johtamisjärjestelmä.  

Toimeenpano koostuu poikkihallinnollista muutosohjelmista ja niitä täydentävästä sektorikohtaisesta 
valmistelusta. Uudistukseen sisältyvien hallitusten esitysten valmistelu ei ole uudistuksen toimeenpa-
noa. 

Valtaosa toimenpiteistä on koottu poikkihallinnollisiin, ministeriöt yhdistäviin, muutosohjelmiin. 
Muutosohjelmilla tarkoitetaan toimeenpanon yhteydessä useasta projektista koostuvaa kokonaisuutta, 
johon sisältyvien projektien tavoitteet ovat yhdenmukaiset ohjelman tavoitteiden kanssa.  

Muutosohjelmakokonaisuus on kuvattu luvussa 1.2 (Toimeenpanon organisointi). Tarkempi kuvaus kus-
takin muutosohjelmasta on liitteessä 3 (Poikkihallinnolliset muutosohjelmat). Muutosohjelmiin sisälty-
vät projektit on kuvattu ohjelmakohtaisissa suunnitelmissa ja asettamispäätöksissä. Liitteessä 4 on ku-
vattu poikkihallinnollisia muutosohjelmia täydentäviä sektorikohtaisia toimenpiteitä. Sektorikohtainen 
toimeenpano on kuvattu ministeriöittäin (huom. valmistelutilanne marraskuussa 2017).  

Toimeenpanossa on erityisesti huolehdittava valtioneuvoston yhteisestä ja yhtenäisestä ohjauksesta 
ja siitä, että eri ministeriöissä ja niiden hallinnonaloilla toimeenpano muodostaa yhtenäisen kokonai-
suuden.  

Suunnitelman ylläpidosta ja toimeenpanon koordinoidusta etenemisestä vastaavat operatiivisella tasol-
la maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon koordinaattorit. Yhteensovitus tapahtuu tilannekes-
kuksen johtotiimissä sekä uudistuksen virkamiesjohtoryhmässä. 

Toimeenpanon strateginen vastuu on valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteerillä. 

Runkosuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään puolivuosittain. Suunnitelman tarkis-
tus käsitellään projektiohjausryhmässä ja reformiministerityöryhmässä.  
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1 Toimeenpanon tavoitteet, organisointi ja vaiheistus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Rakennamme yhdessä maailman parhaat maakunnat – toimeenpanon tavoitteet 

Maakunta- ja sote-uudistus on historiallisen suuri uudistus, joka toimeenpannaan maakuntien ministe-
riöiden ja valtion virastojen sekä kuntien yhteistyöllä. Maakuntien perustamisen ja järjestämisvastuun 
siirtämisen edellytykset luodaan valtakunnallisella toimeenpanolla vuosina 2017–2020.  

Järjestelmällisellä hyötyjen johtamisella, yhteistyöllä ja rakentavalla dialogilla tähdätään maakunta- ja 
sote-uudistuksen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseen. Vaikuttavuustavoitteita ovat muun muassa 
hyvinvointi- ja terveyserojen kaventuminen sekä kustannusten kasvun hillitseminen niin, että kustan-
nusten kasvu on 3 mrd. euroa pienempi kuin nykyisissä ennusteissa. 

Toimeenpanoa ohjaavia tavoitteita ovat:  

1. Palvelut siirretään uudistuvina perustettaviin maakuntiin 

 Uudistetaan ja digitalisoidaan palveluita 

 Digitalisoinnissa hyödynnetään kansallista palveluarkkitehtuuria  

 Tuetaan maakuntia ja kuntia luomaan toimivat yhteistyömuodot ja palvelurajapinnat 
 

2. Palvelutason säilyminen varmistetaan siirtymävaiheen yli  

 Nykyisten organisaatioiden palvelutaso säilytetään katkeamattomana muutosprosessissa 

 Tuetaan henkilöstön osaamisen ja tehtäviin liittyvän tietotaidon säilymistä muutoksessa 

 Varmistetaan henkilöstölle turvallisuuden tunne ja positiiviset tulevaisuuden näkymät 
 

3. Tuetaan alueellista valmistelua 

 Ministeriöiden tuki alueille on johdonmukaista ja viesti yhtenäistä 

 Annetaan laadukasta ja oikea-aikaista tukea maakuntien valmisteluun 

 Toimeenpanoa tehdään maakuntien muutosjohdon ja maakuntien muiden toimijoiden 
muodostamissa verkostoissa  

 Otetaan asukkaat mukaan uudistuksen toimeenpanoon 
 

4. Toimeenpanoon on käytettävissä riittävät resurssit 

 
Nostot ja keskeiset huomiot: 
 

 Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanoa ohjaavat runkosuunnitelmassa kuvatut toi-
meenpanon tavoitteet.  

 Uudistuksen toimeenpanossa erotetaan strateginen ja operatiivinen taso.  
o Strateginen vastuu on valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteerillä.  
o Operatiivinen johtaminen ja koordinaatio kootaan uudistuksen toimeenpanon tilanne-

keskukseen ja muutosohjelmien hanketoimistoihin. 

 Toimeenpano koostuu poikkihallinnollisista muutosohjelmista ja niitä täydentävästä sektori-
kohtaisesta toimeenpanosta.  

 Toimeenpano vaiheistetaan ja runkosuunnitelmassa asetetaan toimeenpanon operatiivista 
johtamista suuntaavat välitavoitteet.  

 Vuoden 2017 lopun tavoitteena on erityisesti toimeenpanon suunnittelun loppuunsaattami-
nen ja muutosohjelmien organisointi. 
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 Tunnistetaan toimeenpanon kaikki resurssitarpeet 

 Varmistetaan välttämättömät resurssit valtiolla, maakunnissa ja kunnissa 
 

5. Ministeriöt järjestävät maakuntien ohjauksen dialogin ja kumppanuuden periaatteella 

 Toimeenpano ja maakuntien valtionohjaus perustuu valtion ja maakuntien dialogiin ja stra-
tegiseen kumppanuuteen 

 Suunnitellaan ja simuloidaan ministeriöille tulevat uudet tehtävät muun muassa maakunti-
en ohjaukseen ja vuorovaikutukseen liittyen  

 Ministeriöt varmistavat pysyvien tehtäviensä asianmukaisen resursoinnin ja osaamisen 

 Ministeriöt ja maakunnat huolehtivat yhdessä uudistuksen tavoitteiden saavuttamisesta 
systemaattisella hyötyjen johtamiselle 
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1.2 Toimeenpanon organisointi 

 
Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon organisoinnissa erotetaan strateginen ja operatiivinen 
taso. Strategisella tasolla asetetaan toimeenpanon tavoitteet ja seurataan niiden toteutumista sekä hy-
väksytään muutosohjelmat ja niiden resurssit.  

 

Kuva 1:  Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon strateginen taso 

Toimeenpanon operatiivinen taso koostuu poikkihallinnollista muutosohjelmista ja niitä täydentävistä 
sektorikohtaisista, eri ministeriöissä toteutettavista valmisteluista. Ohjelman operatiivisen tason päivit-
täisohjaus ja -koordinaatio on koottu tilannekeskukseen sen johtotiimin vastuulle. Yksityiskohtaisempi 
kuvaus johtamisjärjestelmän tasoista sekä eri ryhmistä on tämän suunnitelman liitteenä 1. 

 

 

 

Kuva 2:  Toimeenpanon operatiivinen taso: maakuntien perustaminen, poikkihallinnolliset muutosoh-
jelmat ja eri ministeriöissä tehtävä sektorikohtainen työ 

Huomioitavaa on, että osa kuvassa 2 luetelluista poikkihallinnollista muutosohjelmista on vielä hank-
keistamatta. Hankkeistamisen yhteydessä liitteen 2 kuvaukset tulevat täydentymään ja muuttumaan.  

  

1.3 Toimeenpanon vaiheistus ja painopisteet 

Ohjelman toimeenpano on vaiheistettu ja jokaiselle vaiheelle on asetettu tavoitteet. Tammikuun 2018 
loppuun mennessä tilannekeskuksen johtotiimi valmistelee tarkemman kuvauksen toimeenpanon 
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vaiheistuksesta ja niihin liittyvistä tavoitteista. Työssä huomioidaan tavoitteet valtakunnan tason 
valmistelulle sekä tavoitteet maakunnissa tapahtuvalle valmistelulle.  

Alustavat vaiheet ja toimeenpanon valmistelua ohjaavat välitavoitteet ovat seuraavat: 

Syksy 2017: TOIMEENPANOVAIHEEN KÄYNNISTÄMINEN JA VIESTINNÄN TERÄVÖITTÄMINEN 
 

• Toimeenpano on suunniteltu ja tavoitteet asetettu 
• Muutosohjelmat on projektoitu ja toiminta käynnistetty 
• Tilannekeskus ja sen johtotiimi on organisoitu 
• Sisäisen viestinnän kehittämistoimenpiteet on suunniteltu ja aikataulutettu 
• Kokouskäytännöt ovat vakiintuneet (esim. projektiohjausryhmä ja muut valmisteluryhmät) 
• Toiminta ja viestintä suhteessa maakunta- ja sote-valmistelijoihin on koordinoidumpaa 

 
Kevät 2018: SIMULOINNIN TOTEUTTAMINEN SEKÄ OHJAUS- JA VUOROVAIKUTUSMALLIEN VALMISTELU 

 
• Muutosohjelmien yhteinen projektinhallintamalli (ml. riskienhallintamalli) on valmisteltu ja käyt-

töönotettu osana toimeenpanon johtamisjärjestelmää 
• Maakunta- ja sote-valmistelun resurssit on turvattu osana JTS-valmistelua   
• Ohjausprosessin periaatteet on hyväksytty ja käytännön (ml. ohjausasiakirjat ja niiden tietopohja) 

määritelty sekä keskeiset ohjaustapahtumat on simuloitu 
 

Syksy 2018: MAAKUNTAVAALIEN SYKSY 
 

• Vaalien järjestämiseen liittyvät tavoitteet (tarkentuvat) 
• Simulointien loppuunsaattaminen ja valmistelut ensimmäisiin ohjaus- ja vuorovaikutustilanteisiin 
• Osaamisen varmistamiseen liittyvät toimenpiteet  

 
Vuosi 2019: MAAKUNTAVALTUUSTOJEN TOIMINNAN KÄYNNISTYMINEN 

 
• Vuotta 2020 koskevat ohjausneuvottelut ja rahoituksen määrittäminen 
• Maakunnan valmistautuminen järjestämisvastuun siirtymiseen; henkilöstö, ICT, sopimukset jne. 
• Osaamisen varmistamiseen liittyvät toimenpiteet  

•  
Vuosi 2020: MAAKUNTIEN TOIMINNAN KÄYNNISTYMINEN  

 
• Tuetaan uusia maakuntia niiden varsinaisen toiminnan käynnistyessä 
• Arvioidaan uudistuksen onnistumista 
• Korjataan heti havaittavissa olevia ”valuvikoja” 
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2 Toimeenpanon johtamisjärjestelmä, viestintä ja rahoitus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Toimeenpanon strateginen taso  

Reformiministerityöryhmä on uudistuksen poliittinen johtoryhmä. Reformiministeriryhmässä käsitel-
lään uudistuksen rahoitusehdotukset ja rahoituksen käyttösuunnitelma sekä hyväksytään ohjelman 
runkosuunnitelma.  

Talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa käsitellään omistajapolitiikan ja investointien yleiset linjauk-
set. 

Toimeenpanon strateginen vastuu on valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteerillä. Ali-
valtiosihteeri vastaa uudistuskokonaisuuden virkamiesvalmistelun ja toimeenpanon strategisesta joh-
tamisesta ja yhteensovittamisesta sekä asioiden esittelystä ja raportoinnista reformiministerityöryh-
mälle ja talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle.  

Uudistuksen tavoitteiden asettamisesta ja seurannasta vastaa uudistukselle asetettu virkamiesjohto-
ryhmä. Johtoryhmä seuraa kokonaisuutena toimeenpanon etenemistä, käsittelee muutokset runko-
suunnitelmaan, arvioi toimeenpanon riskejä sekä käsittelee ohjelman resursseihin liittyvät suunnitel-
mat. 

Strategisesti merkittäviltä osin toimeenpanon etenemisestä raportoidaan myös uudistuksen virka-
miesohjausryhmälle (ns. kansliapäällikköryhmä).  

Projektiohjausryhmässä käsitellään säännöllisesti toimeenpanon etenemistä. Ryhmän rooli toimeen-
panossa on valmisteleva, koordinoiva ja sitouttava. 

2.2 Tilannekeskuksen tavoite ja tehtävät sekä toiminnan kehittäminen 

Uudistuksen toimeenpanon operatiivinen johtaminen ja koordinointi keskitetään uudistuksen tilanne-
keskukseen. Tilannekeskus on sekä fyysinen tila että virtuaalinen keskus, jonne on kutsuttu mukaan 
kaikki uudistuksessa mukana olevat ministeriöt, muutosjohdon akatemia ja Kuntaliiton edustajat. Ti-
lannekeskus ylläpitää kokonaismuutoksen tilannekuvaa ja priorisoi toimenpiteitä, jotka tukevat muu-
tosprosessia parhaalla tavalla uudistuksen toimeenpanon tavoitteiden näkökulmasta. 

 
Nostot ja keskeiset huomiot: 
 

 Reformiministerityöryhmä on uudistuksen poliittinen johtoryhmä. Talouspoliittisessa ministe-
rivaliokunnassa käsitellään omistajapolitiikan ja investointien yleiset linjaukset. 

 Uudistuksen tavoitteiden asettamisesta ja seurannasta vastaa uudistukselle asetettu virka-
miesjohtoryhmä. Johtoryhmä seuraa kokonaisuutena toimeenpanon etenemistä, käsittelee 
muutokset runkosuunnitelmaan, arvioi kokonaisuutena toimeenpanon riskejä sekä käsittelee 
ohjelman resursseihin liittyvät suunnitelmat. 

 Tilannekeskukselle perustetaan johtotiimi toimeenpanon operatiivista johtamista ja koor-
dinointia varten. Runkosuunnitelma sisältää tilannekeskuksen lyhyen aikavälin kehittämis-
suunnitelman. 

 Muutosohjelmien seurantaa, johtamista ja toteuttamista varten valmistellaan yhtenäinen 
projektihallintamalli ja otetaan käyttöön projektisalkunhallintaväline. 

 Viestinnän painopisteenä on vuoden 2017 osalta erityisesti sisäinen viestintä ja vuoden 2018 
osalta erityisesti maakuntien tehtävien tunnettavuuden lisääminen. 
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Tilannekeskukselle perustetaan johtotiimi, jonka tehtävänä on johtaa ja koordinoida muutosohjelmien 
valmistelua, suunnitella toimeenpanon resurssien käyttöä sekä kehittää tilannekeskuksen toimintaa. 
Johtotiimin vetäjänä toimii maakuntauudistuksen toimeenpanon koordinaattori. Johtotiimi toimii eri 
kokoonpanoissa. Ryhmän jäseniä ovat ministeriöiden koordinaattorit, sote-muutosjohtaja ja maku-
muutosjohtaja sekä muutosohjelmien vetäjät. 

Tilannekeskuksen ja sen johtotiimin roolia toimeenpanon johtamisjärjestelmässä on havainnollistettu 
alla olevalla kuvalla. 

 

Kuva 3: toimeenpanon johtamisjärjestelmä tilannekeskuksen johtotiimin näkökulmasta 

 
Loppuvuoden 2017 kehittämiskohteet tilannekeskuksen toiminnassa ovat: 

 Yhtenäisen tilannekuvan mallin käyttöönotto, maakunnittainen ja valtakunnallinen tilannekuva; 

 Tilannekeskuksen johtotiimin työskentelyn käynnistyminen ja vakiinnuttaminen; 

 Yhteisten käytäntöjen kehittäminen ja niiden vastuuhenkilöiden nimeäminen; 

 Tilannekeskuksen sisäisen viestinnän kehittäminen; 

 Kokouskäytäntöjen kehittäminen (esim. projektiohjausryhmän valmistelu). 

Kehittämistoimenpiteiden käytännön toteutuksen organisoinnista vastaa tilannekeskuksen johtotiimi. 

2.3 Projektinhallintamalli (ml. riskienhallintamalli) sekä uudistuksen hyötyjen johtaminen 

Uudistuksen toimeenpanoon sisältyvien muutosohjelmien johtamisen ja seurannan sekä toteutuksen 
tueksi laaditaan vaiheittain alkuvuoden ja kevään 2018 aikana projektinhallintamalli ja otetaan käyt-
töön projektisalkunhallintaväline. 

Projektinhallintamalli sisältää myös riskienhallinnan koko toimeenpanon sekä yksittäisten muutosoh-
jelmien näkökulmasta. Keskeisiä tunnistettuja riskejä ovat ainakin ministeriöiden resurssien riittävyys 
esim. EU-puheenjohtajuuskauden aikana sekä hallituskauden vaihtumiseen liittyen. 

Projektihallintamallin sekä projektisalkunhallintavälineen valmistelun organisoinnista ja käyttöönotos-
ta vastaa tilannekeskuksen johtotiimi. 

Toimeenpanon johtamisen lisäksi uudistuksen täytäntöönpanoon liittyy uudistuksella tavoiteltujen 
hyötyjen johtaminen ja sen organisointi (ns. Value Creation Office). Hyötyjen, esimerkiksi palveluiden 
saatavuuteen ja kustannuskehityksen hillintään liittyvien tavoitteiden saavuttamisen arvioinnista vas-
taa uudistuksen virkamiesjohtoryhmä. Uudistuksen hyötyjen saavuttamisen seurantatiedon kokoami-
nen ja siihen liittyvät vastuut määritellään tarkemmin laadittavassa projektinhallintamallissa. 
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2.4 Toimeenpanon viestintä 

Maakunta- ja sote-uudistuksen viestinnän pääperiaatteet on linjattu yhteisessä viestintäsuunnitelmas-
sa, jonka valmistelua sovittaa yhteen valtiovarainministeriö. 

Strategisella tasolla viestintää ohjaavat maakunta- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmä sekä vir-
kamiesjohtoryhmä. Lisäksi operatiivisella tasolla ohjaavana tahona toimii myös valmistelun ja toi-
meenpanon tilannekeskus.  

Maakunta- ja sote-uudistuksen viestintä toteutetaan toimitusneuvoston ja valtakunnallisen viestintä-
ryhmän kautta. Asukkaille suunnatun viestinnän lisäksi viestintää suunnataan kuntien ja maakuntien 
poliittisille päätöksentekijöille sekä poliittisille puolueille osana toimivan maakuntademokratian ja de-
mokraattisen osallisuuden rakentamista. 

Toimitusneuvosto linjaa uudistuksen viestinnän painotukset ja sisällön. Toimitusneuvoston vastuulla 
on huolehtia, että uudistuksesta viestitään kokonaisuutena, jossa eri hallinnonalojen tehtävät tuodaan 
esiin tasapainoisesti. Ryhmä koostuu pääosin ministeriön viestijöistä. 

Viestintäryhmä varmistaa, että viestintä on yhtenäistä ja tasapainoista. Ryhmä toimii yhteistyössä alu-
eiden kanssa ja huolehtii, että eri viranomaisille ja henkilöstölle tiedotetaan yhdenmukaisesti, säännöl-
lisesti ja samanaikaisesti uudistuksen etenemisestä. Viestintäryhmä kokoontuu säännöllisesti myös laa-
jennetussa kokoonpanossa, eli jäsenet ja varajäsenet yhdessä. 

Painopisteenä syksyllä 2017 on toimeenpanon sisäisen viestinnän kehittäminen. Kevään 2018 paino-
pisteenä viestinnässä on erityisesti maakunnan tunnettavuuden lisääminen. Keväällä 2018 toteutetaan 
muun muassa viestintäkampanja, jonka avulla lisätään tietoisuutta maakunnan toiminnasta ja sen vas-
tuista. 

Esimerkkejä tulevista viestinnällisistä toimenpiteistä: 

- Maakunta tutuksi -viestintäkampanjan suunnittelu ja toteutus.  
- Maakuntauudistuksen perusviestien uudistaminen, uusien viestintäaineistojen tuottaminen. 
- Maakuntien viestintäverkoston perustaminen. Viestintäverkoston vastuulla tiedon jakaminen ja 

viestinnän koordinoinnin tehostaminen alueilla. 
- Aktiivinen ja säännöllinen viestintä alueuudistus.fi ja maakunta- ja sote-uudistus uutiskirjeen kaut-

ta, molempien kanavien jatkuva kehittäminen. 
- Viestinnän koulutukset maakuntatoimijoille. 
- Erityisryhmille suunnatun viestinnän suunnittelu ja toteutus. 
- Kansalliset projektit: kansallisten viestintään liittyvien suositusten laatiminen, kansalliset verkko-

palvelunäkymät (mm. sote) ja uudistuksen yhtenäinen sanasto. 
- Muutosohjelmien viestinnän ohjaus ja tukeminen 

Vastuuhenkilö: viestintäpäällikkö Thomas Sund, valtiovarainministeriö 

2.5 Toimeenpanon rahoitus ja käyttösuunnitelma 

Toimeenpanoon liittyviä määrärahoja on koottu valtiovarainministeriön pääluokan momentille 
28.70.05 (Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja 
ohjaus, siirtomääräraha 3v). Määrärahaa käytetään maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudis-
tuksen johto-, ohjaus- ja koordinointitehtäviin valtiovarainministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeri-
össä. Lisäksi määrärahaa käytetään uudistuksen muutostukeen varmistamaan uudistuksen toimeen-
pano maakunnissa.  

Momentin 28.70.05 määrärahan käytöstä valmistellaan kunakin vuonna käyttösuunnitelma. Valmiste-
lusta vastaa tilannekeskuksen johtotiimi. Suunnitelma hyväksytään uudistuksen johtoryhmässä ja 
suunnitelma käsitellään myös reformiministeriryhmässä. Lisäksi laaditaan rahoituksen käytön seuran-
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tajärjestelmä. Rahoituksen käytön seuranta tapahtuu tilannekeskuksen johtotiimissä (kokonaisuus) se-
kä ao. toimenpiteistä vastaavissa ministeriöissä (yhteiseltä momentilta rahoitettavat toimenpiteet). 

Momentilla oleva ICT- ja digi-rahoituksen osalta digimuutoksen ja toimeenpanon strateginen ohjaus-
ryhmä toimii investointikomiteana ja ohjaa rahoituksen käyttöä. ICT- ja digirahoituksen käyttösuunni-
telman valmistelee digimuutoksen hanketoimisto, joka vie sen sekä digiohjelmasta rahoitettavien 
hankkeiden ja projektien suunnitelmat käsiteltäväksi hanketoimiston johtoryhmälle. Käyttösuunnitel-
man luonnos käsitellään sitoumuksetta digimuutoksen strategisessa ohjausryhmässä. 

Maakuntien esivalmistelun ja väliaikaishallinnon rahoitus on kuvattu liitteessä 2.  
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LIITTEET 

Liite 1: Uudistuksen toimeenpanon organisointi (kalvosarja johtamisjärjestelmästä) 
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Liite 2: Muutosohjelmat: maakuntien perustamisen ja toiminnan käynnistämisen tuki 

 
Huom. liitteen 2 ja 3 kuvaukset kuvaavat muutosohjelmien ja ministeriöiden valmistelutilannetta mar-
raskuussa 2017. Liitteet keskeneräisiä. 

 

Maakuntien toimeenpanon tuki ja yhteensovitus: maakunnan perustaminen 

Maakuntien toimeenpanon tuki koostuu seuraavista osa-alueista:  

 Verkostot ja vuorovaikutuksellinen valmistelu (valmistelijoiden verkostotapaamiset ja -keskustelut) 

 Maakuntauudistuksen riskienhallinnan varmistaminen: arvioidaan yhtenäisellä kehikolla maakunnit-
tain analysoituna toimeenpanon ja muutoksen riskit, jonka pohjalta maakunnat laativat omat ris-
kienhallintasuunnitelmansa 

 Järjestämisen käsikirjan jatkuva päivittäminen ja laajentaminen koko maakunnan järjestämisvastuu-
ta vastaavaksi 

 Väliaikaishallinnon tukeminen: väliaikaishallinnon toimintaa tukevien toimenpiteiden, materiaalien 
ja tilaisuuksien valmistelu  

 Muutostukitoimenpiteiden suunnittelu ja järjestäminen, esim. neuvontaa, ohjeistusta, konsultointia, 
tilannekuvan ylläpitämistä, muutosjohtajaverkoston kautta tapahtuvaa tiedon- ja informaation väli-
tystä, suosituksia, ohjeita ja malleja, hyvien käytäntöjen esiin nostamista tai koulutusta 

 Tiekartan päivittäminen ja siitä tiedottaminen 

Tuen aihesisällöt liittyvät mm.: 

 Maakunnan hallinnon järjestämiseen, organisaatiorakenteeseen ja päätöksentekomenettelyyn 

 Maakunnan talouden suunnitteluun, simulointiin, raportointiin, talousarviovalmisteluun 

 Omaisuus- ja sopimussiirtoihin 

 Demokratiaan ja osallisuuteen, mm. maakunnan osallisuusjärjestelmän suunnittelu, toimeenpa-
noon ja maakuntavaaleihin 

 Kielellisiin oikeuksiin kaksikielisissä maakunnissa sekä Lapin maakunnassa 

Uudistuksen etenemistä seurataan tapaamalla alueiden virkamies- ja poliittista johtoa eri tilaisuuksissa 
(ml. ministereiden ja muutosjohtajien maakuntakierrokset), joissa kuullaan valmistelun etenemisestä ja 
keskustellaan onnistumisista ja ongelmakohdista. Valtioneuvoston kanslian tutkimus- ja selvitystoimin-
tana rahoitettu TEAS-hanke (MDI) osaltaan seuraa systemaattisesti valmistelun etenemistä maakunnis-
sa. Seurantahanke jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka.  

Muutostuen toimeenpanossa tehdään tiivistä yhteistyötä Kuntaliiton kanssa. Muutostuen sisältöjä ja 
työnjakoja valmistellaan muun muassa tiekarttaryhmissä. 

Vastuuhenkilö: maakuntauudistuksen muutosjohtaja N.N., valtiovarainministeriö 

Maakuntien toimeenpanon tuki ja yhteensovitus: sote-tehtävät 

Maakuntien sote-muutostuki integroidaan toiminnallisesti osaksi yhteistä maakuntien muutostukea, jo-
ka rakentuu maakuntien perustamisen ja toiminnan käynnistämisen yleisestä muutostuesta sekä muu-
tosjohdon akatemiasta. Maakuntien 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 
1.1.2020 
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• maakunnissa toteutuu vuodesta 2020 lähtien toimiva, asiakaslähtöinen ja integroitu palvelujärjes-
telmä ja valinnanvapaus 

• kansalliset ohjeet ja suositukset saadaan käyttöön maakunnissa ja näiden käytettävissä on erityisesti 
palveluiden järjestämisen uudistamista tukeva järjestämisen käsikirja 

• kansalliset tietotyökalut ja tiedolla johtaminen saadaan maakunnissa kansallisen ohjelman mukai-
sesti käyttöön. 

Sote-koordinaattorit maakuntiin. Vuoden 2018 alusta lukien myönnetään maakuntiin valtionavustusta 
yhden koordinaattorin palkkaamiseen vuosille 2018 - 2019. Valtionavustusten haku avataan loppuvuon-
na 2017 ja avustuspäätökset tehdään tammikuun 2018 loppuun mennessä. Sote-koordinaattori osallis-
tuu maakunnan palvelustrategian ja palvelulupauksen laatimiseen ja huolehtii yhdessä sote-uudistuksen 
vastuuvalmistelijoiden ja kärkihankkeiden vastuuhenkilöiden kanssa asiakaslähtöisten ja integroitujen 
palvelukokonaisuuksien muodostumisesta, sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus, seuranta- ja arviointira-
kenteen ja toimintakäytäntöjen luomisesta ja yhteistyöalueiden toiminnan käynnistymisestä. 

Muutostuki sukupuolten tasa-arvon toteuttamiseen sote- ja maakuntauudistuksessa sekä kansallisesti 
että maakunnallisesti. Syksyn 2017 aikana on tarkoitus lisätä tietoisuutta tasa-arvon merkityksestä muu-
toksen valmistelussa ja toteutuksessa.Olennaista on, että tasa-arvo sisältyy maakunnan tuleviin strategi-
siin asiakirjoihin. Tavoitteena on myös ohjeistaa ja informoida valmistelijoita valtioneuvostossa ja maa-
kunnissa, aloittaa valmennusta muutoksen valmistelijoille, käynnistää tutkimushanke sekä selvittää kiin-
tiökäytäntöjä. 

Tietopohjan laajentaminen. Vuonna 2017 käynnistettiin THL:ssä tietopohjan kehittämishanke. Hanke 
jatkuu vuonna 2018. Tavoitteena on, että laitoksen vastuulla olevassa tietotuotannossa kyetään huomi-
oimaan maakunta- ja sote-uudistuksen tuomat muutostarpeet ja THL:lle annettavat uudet seuranta- ja 
arviointitehtävät.  

Kansallisten tietotyökalujen käyttöönottamisen ja tiedolla johtamisen periaatteiden vahvistaminen 
maakunnissa. Keskeinen tietopohjatyön koordinaatio tapahtuu Kustannus ja vaikuttavuus -ryhmän, So-
tedigi-ryhmän ja Maakunta-tietoryhmän välillä. Tieto-ohjauksen vuosikelloa valmistellaan simulointihar-
joituksen yhteydessä, johon THL toimittaa KUVA toimeenpanoryhmän mittariehdotukset. Maakuntien 
rahoituksen riittävyyden arviointimallityötä jatketaan THL:ssä. Tietojohtamisen tilannekuvan valmistelu 
tehdään yhdessä maakuntahankkeen kanssa. 

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä koulutusrakenteiden uudistaminen. Tavoittee-
na on edistää maakuntien ja yhteistyöalueiden alueellisen yhteistyön organisointia mm. TKI-
rakenteiden, ekosysteemien ja mahdollisten kehittämisyksiköiden muodostumista. STM on mukana 
vuonna 2017 alkaneessa OKM:n kartoituksessa sote-osaamisen uudistamisen tarpeista. Työ on pohjana 
perus- ja jatkokoulutuksen uudistamiselle. 

Tuki maakunnille valinnanvapausmallin toteuttamiseen. Sote-muutostuki osaltaan tukee alueita valin-
nanvapauspilottien valmistelussa ja toteutuksessa. Pilottiin on erillinen TA-ehdotus määrärahaksi hank-
keista aiheutuviin kustannuksiin. 

Palvelujen toiminnallinen muutos - asiakaslähtöiset, monialaiset, vaikuttavat ja oikea-aikaiset palve-
lut sekä sujuvat palveluketjut. Hallituksen viidessä kärkihankkeessa tehdään sote- ja maakuntauudis-
tuksen tavoitteita edistävää palvelujen toiminnallista uudistamista. Muutostuki edistää parhaiden käy-
täntöjen käyttöönottoa maakunnissa.  

Innokylän konseptin ja työkalun uudistaminen on aloitettu. Innokylä on organisaatioriippumaton alusta, 
jossa eri toimijat voivat yhdessä kehittää maakunnan palveluita. Innokylä on alusta, johon maakunnat 
voivat kuvata palvelukokonaisuudet ja palveluketjut. Muutostuki tukee toimintakäytäntöjen uudistumis-
ta. 

Maakuntien ohjaus- ja arviointiprosessin simulointi. Ministeriöiden yhteinen maakuntien ohjaus- ja ar-
viointiprosessi luodaan yhdessä maakuntien kanssa. Simulointiharjoituksen myötä saadaan alustava kä-
sitys siitä, millaisia valmisteluja toiminnallinen neuvotteluprosessi vuosittain ministeriössä, sen alaisissa 
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laitoksissa ja maakunnissa vaatii ja millä tavalla se toteutetaan. Prosessi alkaa syksyllä 2017. Maakunnat 
ja STM käy läpi muutosvalmistelun tilannetta sekä tietopohjaa ja mittaristoa yhdessä muutosjohtajien 
kanssa. Keväällä 2018 käydään järjestämislain mukaisen neuvottelun simulointi yhteistyöalueittain sekä 
kaikkien maakuntien kanssa.  

Järjestöyhteistyö. Jatkossa sekä kunnat että maakunnat yhdessä järjestöjen kanssa toteuttavat niin pal-
veluja kuin hyvinvointia edistävää toimintaa. Muutostuki tukee maakuntia rakentamaan uutta yhteis-
työmallia kuntien ja järjestöjen kanssa. 

Sidosryhmätapaamiset. Jatkuva vuoropuhelu on tarpeen mm. henkilöstö- ja työnantajajärjestöjen, kan-
salais- ja yritysjärjestöjen sekä tutkimus- ja kehittämislaitosten kanssa. 

Vastuuhenkilö: sote-muutosjohtaja Sinikka Salo, sosiaali- ja terveysministeriö 

Muutosjohdon akatemia 

Muutosjohdon akatemia on osa valtioneuvoston yhteistä Tilannekeskusta. Se analysoi muutosjohtami-
sen ja muutoksen tuen ajankohtaisia osa-alueita johtamisen kysymyksinä ja valmennukset nivoutuvat 
juohevasti reformin toteuttamiseen ja muutoksen tukeen. Maakunnat ovat ensisijaisia asiakkaita, mutta 
jatkossa tätäkin rajausta arvioidaan sen mukaan, missä suurimpia johtamisen valmiuksien kehittämis-
tarpeita nousee esiin. Tätä pohdintaa tehdään jo vuoden 2018 aikana, samalla kun maakunnille suunnat-
tu valmennus kohderyhmineen tarkentuu. 

Muutosjohdon akatemian tavoite on vahvistaa uusien maakuntien johtamisen valmiuksia reformin tär-
keimmillä osa-alueilla. Johtamisen painopistealueiksi on määritelty seuraavia koulutuskokonaisuuksia: 

- Strateginen johtaminen maakuntakonsernin näkökulmasta (20. - 21.9.2017) 
- Palvelujen järjestämisen johtaminen sisältäen sekä järjestäjän roolin että oman tuotannon johtami-

sen (24. - 25.10.2017) 
- Innovatiiviset julkiset maakunnan hankinnat: johtaminen, innovaatiot, prosessit ja elinvoima (pvm)  
- Henkilöstöjohtaminen ja muutos järjestäjän näkökulmasta (tammikuu 2018) 
- Tiedolla johtaminen: tavoitteet, mittarit ja tietojärjestelmät (ja digitaalinen ajattelu) toiminnan luu-

rankona (maaliskuu 2018) 

Muutosjohdon akatemian kohderyhmä on syksyllä 2017 ollut pääasiassa maakuntien muutosjohtajat, 
mutta lokakuusta 2017 kohderyhmää laajennetaan kattamaan myös väliaikaishallintojen edustajia tai 
muuten henkilöitä, jotka tulevaisuudessa rakentavat ja johtavat uusia maakuntia.   

Vuodelle 2018 tehdään toteutettujen viiden pilottina toimivan moduulin pohjalta jatkosuunnitelma, joka 
perustuu tarkempaan porautumiseen valittuihin substansseihin kulloisenkin ajankohtaisuuden mukaan. 
Samalla tarkennetaan konsultatiivisten valmennusten kohderyhmiä. Aktiiviset työpajat ja vuorovaikut-
teiset valmennukset jaetaan käyttöön kaikille valmistelijoille, substanssialueesta tai vastuualueesta riip-
pumatta suoratoiston ja siihen liittyvien kommunikaatiovälineiden kautta.  

Muutosjohdon akatemian henkilökunta on pieni, mutta ekosysteeminä se on vahva toimija, jossa tiimi-
läiset, sekä sisältöä tuottavat valmentajat edustavat omana alansa parasta osaamista hallinnosta, palve-
lumuotoilusta, strategisesta johtamisesta, tiedolla johtamisesta ja digitaalisista toimintamalleista.  Tiimi 
koostuu niin virkamiehistä kuin konsulteista, asiantuntijoista ja kokeneista johtajista eri organisaatioista. 

Lisätietoja sivulta: http://alueuudistus.fi/muutosjohdon-akatemia  

Vastuuhenkilö: Muutosjohdon akatemian johtaja Tuula-Riitta Markkanen 

Maakuntien esivalmistelun ja väliaikaishallinnon tuki (rahoitus) 

http://alueuudistus.fi/muutosjohdon-akatemia
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Momentin 28.70.05 määrärahalla rahoitetaan vuonna 2018 sekä esivalmisteluvaihetta että maakuntien 
väliaikaishallinnon toimintaa. Vuonna 2018 alkuvuosi on maakunnissa uudistuksen esivalmistelua. Esi-
valmistelun tulee jatkua viivytyksettä.  

Esivalmisteluvaiheen rahoitus tulee haettavaksi vuoden 2018 alussa. Tarkoitus on, että esivalmistelusta 
vastaavat maakuntien liitot antavat samassa yhteydessä väliraportin vuonna 2017 syntyneistä kustan-
nuksista. Saatuja raportteja hyödynnetään vuoden 2018 avustuksen jakoperusteiden määrittämisessä.  

Maakuntien valmistelun rahoitus vuodelle 2019 määrittyy pitkälti kevään 2018 julkisen talouden suunni-
telman valmistelun yhteydessä. 

Vastuuhenkilö: neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa ja finanssineuvos Anne-Marie Välikangas, valtio-
varainministeriö 

ICT-valmistelun rahoitus 

Momentin 28.70.05 määrärahaan (130 milj.) sisältyvällä ICT-valmistelun rahoituksella rahoitetaan vuon-
na 2018 maakuntien ja soten ICT-kehittämistä, ICT-palvelukeskuksen ja maakuntien tietohallinnon val-
mistelua, alueellisia tukitoimia sekä yhteisiä investointeja.  

Määrärahasta rahoitetaan pääasiassa valtionapuina maakuntien väliaikaisten valmisteluelinten ja kun-
tayhtymien toteuttamia uudistuksen välttämättömiä ICT:n kehittämis- ja valmistelutoimenpiteitä. Lisäksi 
määrärahasta maksetaan maakunnille perustetun ICT-palvelukeskuksen ja talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelukeskuksen valmistelua ja yhteisiä investointeja (kansalliset sote ICT-hankkeet).  

Tämän lisäksi momentilta rahoitetaan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta, kuntien tietohal-
linnon muutostoimenpiteitä sekä ICT:n valtakunnallista ohjausta ja yhteisiä tukitoimia. 

Maakunnille toimitetaan hakemusmalli vuoden 2018 suunnittelun pohjaksi ja vuoden 2019 rahoitusarvi-
on ilmoittamiseksi marraskuussa 2017. Suunnitelmat ja ennakkotieto pyydetään valtiovarainministeriöl-
le 2018 vuodenvaihteessa. Suunnitelmien arvioinnin pohjalta tehdään rahoituspäätökset todennäköises-
ti kahdessa erässä ja maakuntien toteutusten etenemisen pohjalta. Ennakkotietoa käytetään JTS-
valmistelun tukena.  

ICT-valmistelun rahoitus vuodelle 2019 määrittyy kevään 2018 julkisen talouden suunnitelman valmiste-
lun yhteydessä. 

Vastuuhenkilö: erityisasiantuntija Vesa Lipponen, valtiovarainministeriö  
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Liite 3: Poikkihallinnolliset muutosohjelmat 

 

Maakuntien ohjauksen ja rahoituksen valmistelun muutosohjelma 

Vuotuinen valtion talousarvio- ja JTS-valmisteluprosessi muodostaa perustan maakuntien ohjauksen 
vuosikellolle. Maakuntien ohjaus on paljon muutakin kuin talouden ohjausta. Muu ohjaus sovitetaan ai-
kataulullisesti yhteen budjetti- ja JTS-vuosikellon kanssa. Tämä on välttämätöntä myös finanssipolitiikan 
ja julkisen talouden kokonaisohjauksen näkökulmasta. 

Ohjauksen ja vuorovaikutuksen valmistelu valtiovarainministeriössä 

Valtiovarainministeriö ohjaa maakuntatalouden kokonaisuutta tavoitteena varmistaa erityisesti kustan-
nuskehityksen hillintää sekä rahoitusperiaatteen toteutumista niin koko maan kuin yksittäisen maakun-
nan tasolla. Ohjauksen säädösperusta on maakuntalaissa. Valtiovarainministeriön tehtävänä on toimia 
ministeriöiden ohjauksessa myös yhteen sovittavassa roolissa. Ohjauksen valmisteluun liittyy myös 
maakuntatalouden ja ohjauksen simulointiohjelma. 

Maakuntalain mukaisen ohjauksen valmistelua tehdään kunta- ja aluehallinto-osaston johdolla. Valmis-
telussa on tunnistettu seuraavat alahankkeet: 

Maakuntatalouden neuvottelukunnan ja sen sihteeristön toiminnan suunnittelu ja valmistelu 

Maakuntalain 14 §:ssä säädetään maakuntatalouden neuvottelukunnasta ja sen tehtävistä. Maakuntata-
louden neuvottelukunta on keskeinen ministeriöiden ja maakuntien välisen yhteistyön foorumi. Neuvot-
telukunnassa ovat edustettuna kaikki maakunnat ja maakuntia ohjaava ministeriöt, joten neuvottelu-
kunnan kokoonpanosta tulee väistämättä laaja. Tämä täytyy ottaa huomioon neuvottelukunnan toimin-
nan suunnittelussa. Neuvottelukunta voi asettaa jaostoja, ja lisäksi on ehdotettu, että maakuntatalou-
den neuvottelukunnan alle perustettaisiin sihteeristö, joka valmistelisi asioita neuvottelukunnalle ja 
toimisi myös ministeriöiden välisenä yhteistyöelimenä. 

Tehtävänä on tuottaa ehdotus neuvottelukunnan ja sen sihteeristön toiminnasta ja pohtia erillisten jaos-
tojen tarvetta. 

Maakunnan rahoitus ja sen hallinnointi osana budjetti- ja JTS-valmistelua 

Tehtävänä on laatia ehdotus maakuntien rahoitusmomentin rakenteesta ja sisällöstä valtion talousarvi-
ossa, rahoitusta koskevien JTS- ja TAE-ehdotusten valmisteluprosessista ja rahoituksen maksatuksesta. 
Lisäksi tehdään ehdotus maakuntien äkillisten talousongelmien käsittelyprosessista ja siitä, millä peri-
aatteilla maakunnalle myönnetään harkinnanvaraista rahoitusta tai valtion laina / takaus. Valmistelu 
tehdään yhteistyössä budjettiosaston ja muiden maakuntia ohjaavien ministeriöiden kanssa. 

Tehtävänä on laatia ehdotus myös maakuntien erillisrahoituksen seurannasta osana vuotuista ohjausta. 

Investointien ohjausmalli 

Maakuntalakiin sisältyvät säännökset taloudellisesti merkittävien rakennus- ja tietojärjestelmäinvestoin-
tien ohjauksesta. Investointien ohjauksen käytännön toteutus ja yhteensovitus vuotuiseen talouden oh-
jausprosessiin vaatii jatkovalmistelua. Valmistelu edellyttää yhteistyötä STM:n kanssa ja VM:n sisällä. In-
vestointien ohjaus täytyy sovittaa yhteen myös palvelukeskusten ohjausta ja digimuutosta koskevan 
valmistelun kanssa.  

Maakunnan tehtävien ja kustannusten arviointi  
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Maakuntalain 13 §:n mukaan kukin maakuntia ohjaava ministeriö laatii oman toimialansa osalta maa-
kuntien tehtävien ja kustannusten arvioinnin, joka toimitetaan valtiovarainministeriöön ennen valtion ja 
maakunnan neuvotteluita. Tehtävien ja kustannusten arvioinnista säädetään sote-palvelujen osalta sosi-
aali- ja terveydenhuollon järjestämislain 30 §:ssä ja pelastustoimen osalta pelastustoimen järjestämis-
laissa. Sote-palvelujen arvioinnin osalta THL on keskeinen toimija. Arviointi liittyy myös vaikuttavuutta ja 
kustannustietoa selvittävien työryhmien työhön, jossa tavoitteena on ollut muodostaa indikaattoreita ja 
mittareita arvioinnin ja seurannan tueksi. Joissakin ministeriöissä on jo mietitty ohjauksen mittareita. 

Tehtävänä on laatia ministeriöille ohjeistus ja malli maakuntien tehtävien ja kustannusten arvioinnista. 
Työ tehdään epävirallisessa työryhmässä, johon pyydetään edustajat maakuntia ohjaavista ministeriöis-
tä (STM, THL, SM, TEM, YM, MMM, VM).  

Maakuntalain 13 §:n mukainen neuvottelu 

Laaditan aikataulutus ja ohjeistus maakuntalain mukaiselle neuvottelulle. Neuvottelua edeltää maakun-
tien ns. tilannekuvan laatiminen. Neuvottelu käydään jokaisen maakunnan kanssa erikseen, ja neuvotte-
lun erityisenä tarkoituksena on varmistaa kustannuskehityksen hillintää maakunnissa. Valmistelussa laa-
ditaan ehdotus neuvottelun etukäteisvalmistelusta (ml. maakunnittaisen tilannekuvan sisältö), agendas-
ta, osallistujista ja muusta käytännön toteutuksesta sekä neuvottelun lopputuotoksena laadittavasta 
asiakirjasta.  

Maakuntatalouden simulointi 

Ministeriöiden ja maakuntien yhteistyönä simuloidaan maakuntien ohjaus- ja talousprosesseja. Simu-
loinnista on tehty suunnitelma, ja simulointi käynnistyi aloitustilaisuudella 7.9.2017. Simuloinnista saa-
tavia käytännön kokemuksia hyödynnetään ohjauksen jatkovalmistelussa. Lisäksi maakuntien kustan-
nuksista saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa. 

Simulointi jakautuu kolmeen VM:n vastuulla olevaan kokonaisuuteen: Maakuntalain mukainen ohjaus-
prosessi, palvelukeskusprosessi ja maakunnan taloussuunnittelu. Lisäksi simuloidaan kunkin ministeriön 
omaa toiminnan ohjausprosessia ja maakunnan talouden ja toiminnan ohjausta. Simuloinnin toteutuk-
sesta vastaa finanssineuvos Teemu Eriksson, VM. 

Aikataulu: simulointi käynnistyi syyskuussa 2017 ja jatkuu vuoden 2018 loppuun 

Linkki verkkosivulle: http://alueuudistus.fi/simulointi  

a. Maakuntalain mukaisen ohjausprosessi 

Valmisteltava ja simuloitava kokonaisuus on kuvattu edellä kohdassa 5. 

b. Maakunnan taloussuunnittelu 

Tässä simuloinnin osassa maakunnat laativat koetalousarvion ja taloussuunnitelman. Valtiovarainminis-
teriö ohjeistaa talousarvion laatimisen hyödyntäen valmisteilla olevia JHS-suosituksia ja muuta ohjeis-
tusta. Maakuntia pyydetään myös arvioimaan mahdollisia sopeutustoimia, niiden mittaluokkaa ja ajoi-
tusta. Simuloinnin lopputuotoksena saadaan arvio maakunnan taloudellisesta tilanteesta, muutoskus-
tannuksista ja sopeutustarpeesta.  

Aikataulu: 5-11 / 2018 

c. Palvelukeskusprosessi  

 

http://alueuudistus.fi/simulointi
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Palvelukeskukset vastaavat maakuntien toimitiloista, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista sekä ICT-
palveluista. Tarkoituksena on simuloinnin aikana täsmentää ja tuoda ajantasaista tietoa maakunnan ta-
loussuunnittelun ja sen simuloinnin käyttöön sitä mukaa, kun palvelukeskusten valmistelu ja toimeen-
pano etenevät. 

Vastuuhenkilö: finanssineuvos, yksikön päällikkö Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö 

Ohjauksen ja vuorovaikutuksen valmistelu sosiaali- ja terveysministeriössä 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausjärjestelmää. Ohjaus-
järjestelmä monimuotoistuu, kun järjestelmää ohjaavien toimijoiden ja ohjausvälineiden määrä kasvaa 
sote-ekosysteemissä. Hierarkkisesta ohjauksesta siirrytään kohti verkosto-ohjausta.  

Uudistuksen keskeisimpiä ohjaustapoja ovat strateginen ohjaus, vuorovaikutusohjaus ja sopimusohjaus. 
Nämä ohjaustavat ovat hybridiohjauksen leikkauspinnoissa eli ne yhdistelevät perinteisten ohjaustapo-
jen elementtejä. 

Tulevan sote-järjestelmän ohjaukseen löytyy erilaisia välineitä, joista toimijat voivat valita itselleen sopi-
vimmat. Hybridiohjauksen ydinajatus on, että yhden ohjausvälineen sijaan on tuloksellisempaa rakentaa 
useammasta, toistaan tukevasta ohjausvälineestä muodostuva yhteensopiva ohjauskokonaisuus. Ohja-
uksen onnistuminen edellyttää tavoitteiden selkeyttä ja mitattavuutta, riittävää resursointia kaikilla oh-
jaustasoilla sekä ohjauksen läpinäkyvyyttä ja jatkuvaa kehittämistä. Verkosto-ohjaukseen siirtyminen 
edellyttää myös toimintatapojen muutosta. Ohjausjärjestelmä on rakennettava yhteistyössä ohjattavien 
tahojen kanssa ja sen pitää olla yhteisesti hyväksytty. 

Ohjauksen tehtävä on varmistaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon säädökset toteutuvat demokraatti-
sesti tehdyn päätöksen ja lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla ja että sosiaali- ja terveydenhuollon strate-
giset tavoitteet toteutuvat. Lakipaketti luo edellytykset valtion ja maakunnan harjoittaman ohjauksen li-
säksi myös uudenlaiselle markkina- ja asiakasohjaukselle sekä eri ohjaustasojen väliselle vuorovaikutuk-
selle. Mallin tavoitteena on myös tukea maakuntia sote-järjestämistehtävän toteuttamisessa. Verkosto-
ohjaukseen perustuva hybridiohjausmalli on rakennettava ennen sote-uudistuksen voimaantuloa. Mallin 
rakentaminen on ohjausosaston vastuulla. 

STM:n vuosittainen ohjausprosessi on suunniteltu vuorovaikutteiseksi ja jatkuvaksi toiminnaksi, joka so-
vitetaan yhteen valtioneuvoston yhteistyötä vaativien toimenpiteiden aikataulun kanssa. Keskeiset val-
tioneuvoston yhteistyössä toteutettavat prosessit ovat maakuntalain mukainen JTS-prosessi (VM vastaa) 
ja aluekehityslain mukainen aluekehityksen tilannekuva (TEM vastaa). STM:n maakuntien ohjausprosessi 
koostuu sekä lakisääteisestä vuosittaisesta maakuntien arvioinnista että jatkuvammasta vuorovaikuttei-
sesta yhteistyöstä maakuntien kanssa. Vuorovaikutus maakuntien kanssa tähtää erityisesti vuorovaiku-
tukseen ja ohjaukseen, joilla pyritään vaikuttamaan kehittämistarpeiden tunnistamiseen sekä niihin vai-
kuttavien toimenpiteiden käynnistämiseen. 

STM:n ohjausprosessin tavoitteet ja sisällöt  
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Kuva 4: STM – ohjauksen toteutuksen aikataulutus 

Tammikuu - huhtikuu: Helmikuussa toteutetaan maakuntalain 13§ mukainen neuvottelu VM:n koor-
dinoimana, johon muut vastuuministeriöt osallistuvat. Tätä edeltää maakuntien talouden tilannekuvan 
valmistelu, jonka tuloksia hyödynnetään JTS-neuvotteluissa. VM tekee JTS-päätöksen huhtikuussa. Sote-
järjestämislain 31 §:n mukaan THL:n tehtävänä vuosittain on analysoida maakuntien ja valvontaviran-
omaisen raportit ja laatia niiden perusteella asiantuntija-arvionsa palvelujärjestelmän toimivuudesta. 
THL:n arviointiraportti on aikataulutettu alustavan suunnitelman mukaan valmistumaan vuoden vaihtes-
sa. THL:n aikataulut ja suunnitelma tulee tarkentumaan syksyn aikana ja yleisesti aikatauluja tarkenne-
taan simuloinnin perusteella. 

Huhtikuu - toukokuu: STM:n ohjausosasto käy vuorovaikutteiset keskustelut JTS-prosessin tulosten osal-
ta maakuntien kanssa. Keskustelut kohdentuvat maakunnan tehtävien ja resurssien arvioinnin tulosten 
esille nostamiin toimenpiteisiin, joihin tulisi kiinnittää huomiota maakunnan palveluiden järjestämisessä. 
Neuvottelu käydään joko kaikkien maakuntien kanssa yhteisesti tai esimerkiksi yhteistyöalueittain. 

Heinäkuu - Syyskuu: Aluekehityksen tilannekuvaa valmistellaan TEM:n johdolla yhteistyössä. Jokainen 
vastuullinen ministeriö tuottaa oman osuutensa aluekehityksen tilannekuvan raporttia varten. STM:n 
ohjausosasto käy tarpeenmukaisesti ohjausneuvotteluja maakuntien kanssa toimenpiteistä, joilla palve-
lujärjestelmää uudistetaan tai kehitetään. Perustana neuvotteluille voivat olla ongelmat saatavuudessa 
tai palvelutuotannon tasossa. Lisäksi voi olla tarvetta yksityiskohtaisemmin sovittaa palvelutuotantoa 
yhteen valtakunnallisen strategian kanssa. 

Syyskuu - Joulukuu: STM toteuttaa maakuntien tehtävien ja resurssien arvioinnin, joka tulee osaltaan 
olemaan perustana JTS prosessissa ja maakuntalain 13 § mukaisissa maakuntakohtaisissa neuvotteluis-
sa. Marraskuulle on myös aikataulutettu (JTS vuosikello) STM:n keskustelut maakuntien kanssa. 
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Tietopohja 

STM:n ohjauksen tietoperustana on erityisesti JTS-prosessin osalta THL:n tuottama raportti maakuntien 
palvelutuotannon ja taloudellisen kestävyyden toteutumisesta. Lisäksi vuorovaikutteinen ja jatkuva oh-
jausprosessi tarvitsee jatkuvaa seurantatietoa maakuntien palveluista. Yllä olevassa kuvassa on ehdotet-
tu, että ohjauksen tueksi maakuntien tuotannon ja talouden toteutumisen seuraamiseksi maakunnista 
tuotettaisiin neljännesvuosittaiset seurantaraportit. Lisäksi ohjauksen tietopohjaa täydentää VM:n laa-
timan maakuntien talouden tilannekuvan raportit sekä aluekehityksen tilannekuvan raportit (erityisesti 
sote ja työllisyyden yhteensovittaminen). 

Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveydenhuollon seurannan, arvioinnin ja ohjauksen tietopohjan muo-
dostavat (listaa tullaan täydentämään jatkossa):  

 KUVA-toimeenpanon indikaattoreiden tiedot 

 THL:n määrittelemät maakuntien keräämät palvelutuotantotiedot (sis. hyte-tieto) 

 Maakuntien tietopohja 

 maakuntajärjestäjän tieto palvelutuotannosta ja sen kustannuksista 

 tietopakettien tuottama tieto 

 perustana kansallinen palveluluokitus ja taloustietojen osalta valtiokonttorin ke-

räämä taloustieto (nämä yhteen sovitettuna) 

 Täydentävänä tietopohjana VM:n laskelmat maakuntien rahoituksesta rahoituslain mukaisin kri-

teerein 

Vastuuhenkilö: Ohjausyksikön johtaja Pasi Pohjola, STM 

Maakuntatieto-ohjelma (muutosohjelma) 

Tiedolla johtamista ja tiedonhallintaa edistetään Maakuntatieto-ohjelman puitteissa. Ohjelman tavoit-
teena on saada kitkatta ja tarpeiden mukaisesti kaikkien osapuolten käyttöön julkisten palvelujen järjes-
tämisen, vaikuttavuuden sekä kustannustehokkuuden ohjauksessa ja johtamisessa tarvittava tietopohja. 
Ohjelman ja siinä koordinoitavissa hankkeissa otetaan huomioon maakunta- ja sote-uudistukselle ja 
muille kärkihankkeille asetetut hallituksen tavoitteet yhteisen tiedonhallinnan näkökulmasta. 

Maakuntatieto-ohjelman toteutetaan 11/2017 – 2/2021 välisenä aikana. Ohjelma asetetaan marraskuun 
2017 alusta lähtien. Ohjelmalle asetetaan strateginen johtoryhmä. Käytännön operatiivinen johtaminen 
tapahtuu ohjelman hanketoimistossa ja sille asetettavassa johtoryhmässä. 

Ohjelma kytkeytyy erityisesti ohjauksen ja rahoituksen sekä Digi-muutoksen muutosohjelmiin. 

Huom. maakuntatieto-ohjelman sisällön kuvaus tarkennetaan ohjelman hankesuunnitelman viimeis-
telyn yhteydessä syksyn 2017 aikana. 

Vastuuhenkilö: projektipäällikkö Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö 

SOTE Kustannus- ja vaikuttavuustieto, toimenpideohjelma (osa maakuntatieto-ohjelmaa) 

Kustannus- ja vaikuttavuustietoryhmä (KUVA) perustettiin syksyllä 2015 osaksi sote-uudistuksen valmis-
telua. Sen tehtäväksi annettiin valmistella ehdotukset valtakunnallisesti yhtenäiseksi mittaristoksi väes-
tön hyvinvoinnin ja terveyden tilan kuvaamiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarpeen sekä 
saatavuuden arviointiin ja palvelujen laadun, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraami-
seen. Ryhmän tehtäväksi tuli laatia ehdotukset indikaattoritiedon kokoamiseksi sekä valmistella tarvitta-
via säännöksiä. Työtä vahvistettiin joulukuussa 2016 perustamalla toimeenpanoalaryhmä, joka on sit-
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temmin valmistellut KUVA- mittaristoa. Mittaristosta on saatavilla ensimmäinen palautteelle avoin julki-
nen luonnos.  

Valmistelua ohjaa tällä hetkellä STM:n johdolla KUVA-ryhmä, jonka strateginen ohjausryhmä on maa-
kuntien rahoitusryhmä, jota edelleen on ohjannut sote- projektiryhmä. Se on KUVA-
toimeenpanoryhmän ja valmistelua erillisrahoituksella tukevan THL:n hankkeen ohjausryhmä. KUVA- 
työryhmissä ovat olleet mukana STM, VM, maakuntavalmistelusta esitettyä edustajia alueilta (Poske, Sa-
takunnan shp, Pohjois-Savon shp, Eksote, Kainuu, Vaala), Kuntaliitto, Kela, THL, Valvira, Tilastokeskus, 
Valtionkonttori, VATT ja Sitra. 

Kevätkaudella 2017 KUVA-työssä valmistauduttiin toimeenpanovaiheeseen laatimalla ”Kustannus- ja 
vaikuttavuustiedon kehittäminen ja tietopohjatarpeet 2017 - 2018 muutosohjelma”, joka on käsitelty ja 
hyväksytty sote -projektiryhmässä kesällä 2017. Dokumentti on julkisesti nähtävillä Aleuudistussivuilla. 
Muutosohjelmaan on kirjattu maakunta- ja sote-valmistelun näkökulmasta keskeisimmät ja kiireisimmät 
asiat, jotka liittyvät soten kustannus-vaikuttavuus tietopohjaan.  

Tiedolla johtamisen valmistelu syksyllä 2017; sote -uudistuksen kustannus-vaikuttavuustieto 

Tieto ja tiedolla johtaminen on kokonaisvaltaisesti noussut esiin yhtenä keskeisenä maakunta- ja sote-
uudistuksen onnistumisen edellytyksenä. Valtiovarainministeriö on käynnistämässä Maakuntatieto-
ohjelman, joka on sateenvarjohanke. Sen alle kootaan kaikki maakuntauudistuksen keskeiset tiedonhal-
lintaan ja tietojohtamiseen liittyvät hankkeet. Ohjausjärjestelmässä tarvittavien keskeisten mittareiden 
ja tietopohjan varmistaminen on yksi tällainen kokonaisuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan 
lisäksi myös muut uusiin maakuntiin siirtyvät hallinnonalat valmistelevat KUVA-työtä vastaavalla tavalla 
mittaristoja ja tietopohjaa (MAKU-VAKU).  

Maakunta- ja sote-uudistus on edennyt toimeenpanovaiheeseen, jossa valmistelun organisoitumista 
uudistetaan. Sote-uudistuksen vaikuttavuus- ja kustannustiedon valmistelu on tärkeää osa Maakuntatie-
to-ohjelman kokonaisuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa säädetyt erityiset maakuntien 
sote- toiminnan ohjausrakenteet edellyttävät, että valmistelussa tulee voida perehtyä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestämisen ohjauksen tietotarpeiden erityispiirteisiin. Hyvä poikkihallinnollinen yhteis-
työ on tärkeä kuitenkin varmistaa. 

Sote- kustannus ja vaikuttavuus toimenpideohjelman sijoittuminen omana kokonaisuutenaan osaksi 
Maakuntatieto-ohjelman rakenteita vahvistaa yhteistyötä, jossa eri hallinnonalat ohjaavat maakuntia 
yhdenmukaisesta tietopohjasta lähtien. Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalalla on erityinen vastuu 
hyvinvointi ja terveyserojen, palvelujen yhdenvertaisuuden, saatavuuden, vaikuttavuuden seurannassa 
ja arvioinnissa, minkä vuoksi on perusteltua, että näitä asioita koskevan tietopohjan varmistamisen ta-
pahtuu Maakuntatieto-ohjelman sisällä STM:n vetovastuulla olevissa työryhmissä sekä STM:n ohjaus-
osastolla.  

Vastuuhenkilö: hankejohtaja Päivi Hämäläinen, STM 

Digimuutosohjelma 

Valtiovarainministeriö koordinoi yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa sote- ja maa-
kuntauudistuksen valmistelu- ja toimeenpanovaiheeseen keskittyvää digimuutosohjelmaa.  

Digimuutosohjelmassa strateginen ohjausryhmä toteuttaa muutoksen strategista ohjausta ja osaltaan 
hyväksyy linjausesitykset valtakunnallisesti merkittävistä vastuunjako-, rahoitus- ja muista vastaavista 
strategisista kysymyksistä ennen niiden esittelyä päättäville ryhmille. Hanketoimiston johtoryhmä vastaa 
muutosohjelman operatiivisesta johtamisesta ja ohjaa toimeenpanoa. 

Digimuutosohjelmaan sisältyvät tehtäväkokonaisuudet jakautuvat karkeasti kansallisella toteutusvas-
tuulla oleviin ja tulevien maakuntien toteutusvastuulla oleviin. Maakuntien vastuulla oleviin tehtäviin on 
jaettu ja tullaan jakamaan valtionavustusrahoitusta. Kansallisella toteutusvastuulla oleviin hankesalkkui-
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hin on koottu maakuntien käynnistämisen ja jatkuvuuden kannalta välttämättömiä hankkeita ja toimen-
piteitä (kuva 5). 

VM:n ja STM:n digihankkeiden lisäksi muut ministeriöt ja maakunnat valmistelevat digimuutosta ohjaa-
missa hankkeissaan. 

 

 

Kuva 5: Digihankkeet 

Hankkeita valmistellaan, seurataan ja ohjataan yhteisten prosessien mukaisesti kokonaisuutena. Han-
kesalkkuihin voi kuulua useita eri osahankkeita ja projekteja, joiden valmistelu ja toteutus tapahtuu vai-
heittain (kuva 6). 

 

 

Kuva 6: Kansallisella toteutusvastuulla olevien kokonaisuuksien eteneminen  
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Vuoden 2018 painopiste on kansallisten hankkeiden toteutuksen jatkaminen ja hankkeiden jatkovaihei-
den toteutuksen aloitus. 

Vastuuhenkilö: projektipäällikkö Tomi Hytönen, valtiovarainministeriö ja johtaja Minna Saario, sosiaali- 
ja terveysministeriö 

Hanketoimiston yhteyshenkilöt: erityisasiantuntija Sanna Vähänen ja suunnittelija Lotta Sjöblom, valtio-
varainministeriö 

Maakuntien viitearkkitehtuuri ja kokonaisarkkitehtuuri 

Maakuntien viitearkkitehtuurin suunnittelun tavoitteena on muodostaa maakuntauudistusta tukeva yh-
teinen käsitys maakuntien palveluiden, niitä toteuttavien prosessien sekä maakunnan organisaatiora-
jat ylittävien prosessien rajapintojen (mm. valtio – maakunta - kunta) tavoitetilasta. Viitearkkitehtuu-
rin ensimmäinen versio valmistuu 1/2018. Kokonaisarkkitehtuurin laadinta käynnistyy 2/2018. 

Työ jakautuu kahteen osaan: 

 Vaihe 1: Laaditaan yleinen viitearkkitehtuurikuvaus, joka sisältää keskeiset maakuntien asiakasryh-
mät, palvelut, valikoidut prosessit sekä ydintiedot päätietoryhmä/-mallitasolla. Näitä täydennetään 
viitearkkitehtuurimallin ulkopuolisilla valikoitujen palvelupolkujen kuvauksilla. Lopputulos määrit-
tää joukon yhteentoimivuuden vaatimuksia sekä arkkitehtuurisen mallin maakuntien toiminnan jär-
jestämiseksi. Vaiheen aikataulu on 6/2017 – 1/2018.  

 Vaihe 2: tuetaan maakuntia viitearkkitehtuurin soveltamisessa, kehitetään ja ylläpidetään viiteark-
kitehtuuria sekä kuvataan kokonaisarkkitehtuureja vaiheen 1 aikana määriteltävien kohteiden osal-
ta. Vaiheen alustava aikataulu on 02/2018 – 06/2019. 

Vastuuhenkilö: N.N., valtiovarainministeriö  

Maakuntien digi-yhtenäispolitiikka 

Maakuntien digi-yhtenäispolitiikan lähtökohtana on valtioneuvoston periaatepäätös maakuntien tieto-
järjestelmien ohjaamisesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä 28.6.2017 ja digitalisoinnin yhdeksän peri-
aatetta. Siinä kuvataan maakuntien digi-toimintamalli: Ohjausrakenne, toimijoiden roolit ja tehtävät, yh-
teinen kansallinen palvelurakenne, yhteinen kansallinen tietovarantorakenne sekä riskienhallinta ja tur-
vallisuus. Se liittyy maakuntien viite- ja kokonaisarkkitehtuuriin. Tavoitteena on julkaista maakuntien di-
gi-yhtenäispoltiikka valtioneuvoston periaatepäätöksenä 3/2018. Sitä ylläpidetään säännöllisesti. 

Vastuuhenkilöt: erityisasiantuntija Tuija Kuusisto ja projektipäällikkö Tomi Hytönen, VM sekä johtaja 
Minna Saario, STM 

 

Palvelukeskusten omistajaohjauksen järjestäminen 

Maakunta- ja sote-uudistuksen osana maakuntien omistukseen ja ohjaukseen perustetaan yhteisiä val-
takunnallisia palvelukeskuksia, joihin kootaan palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tarvitsemia tuki-
palveluja. Palvelukeskusten perustamisen tavoitteena on luoda säästöjä, yhtenäistää toimintatapoja ja 
tarjota parasta osaamista kaikkien maakuntien käyttöön. Tällöin varmistetaan tasainen palveluiden laatu 
kaikissa maakunnissa.  

Vastuuhenkilö: N.N. (koordinoiva rooli palvelukeskusten valmistelussa) 

Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus, Maakuntien tilakeskus Oy 
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Yhteinen toimitilapalveluja tuottava kiinteistöyhtiö takaa toimintaa tukevat tilat, toimivan palveluverkon 
ja hyvän tilojen käyttöasteen. Toimitilapalveluilla on osaaminen erityiskiinteistöjen suunnitteluun, rahoi-
tukseen ja investointeihin. Tilat tukevat toimintaa ja ottavat huomioon tulevaisuuden tarpeet, kuten uu-
den hoitoteknologian ja digitalisaation.  

Maakuntien tilakeskuksen rakentaminen perustuu useihin erillisiin, mutta toisaalta toisiinsa liittyviin 
pääprojekteihin, jotka taas jakaantuvat useihin alaprojekteihin.  

Alla keskeisimmät pääprojektit: 

 Kunnilta vuokrattavien tilojen projekti (edelleen vuokraus) 1.5.2018 mennessä 

 Oman taseen vuokrajärjestelmä ja vuokrasopimukset 1.5.2018 mennessä 

 Taloushallinnon järjestelmän luominen 31.12.2018 mennessä 

 Ylläpidon ja rakennuttamisen haltuunotto 

 Asiakkuudenhallinnan järjestely 

 Henkilöstöhallinnon ja vastaanoton suunnittelu 

 Järjestelmäarkkitehtuuri 

 Rahoituksen valmistelu odottaa tällä hetkellä linjauksia mahdollisesta valtion takauksesta 

Maakuntien toiminnan simulointi aikatauluttaa toimintaa voimakkaasti. Yhtiö toimittaa toukokuuhun 
2018 mennessä maakuntakohtaiset arviot vuokrakustannuksista. Tämä edellyttää maakuntien tilatar-
peiden hallintaa kohdetasolla sekä yhtiön oman kustannusrakenteen hyvää hallintaa. Meneillään oleva 
kuntien tilojen projekti ja kuntien vapaaehtoinen osallistuminen prosessiin on keskeisessä asemassa pro-
jektin onnistumiselle. 

Yhtiö valmistelee projektinhallintajärjestelmää, jolla aikataulutamme koko yhtiön rakentamisprosessin 
12/2019 asti. Projektinhallintajärjestelmä on valmis vuoden 2017 loppuun mennessä.  

Tilakeskuksen rakentamisen tukena on ollut 12/2016 asti lähinnä sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien 
kiinteistöjohtavista koostuva projektiryhmä ja vuoden 2018 alussa aloittaa tämän lisäksi maakuntien vä-
liaikaishallinnon edustajista koostuva asiakasneuvottelukunta. 

Vastuuhenkilö: N.N., valtiovarainministeriö sekä toimitusjohtaja Olavi Hiekka, Maakuntien tilakeskus Oy 

ICT-palvelukeskus, Vimana Oy 

Kansallinen ICT-palvelukeskus (Vimana Oy) tuottaa tietohallinto-, tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapal-
veluita maakunnille ja valtion viranomaisille. Palvelukeskus tuottaa palveluita omilla resursseillaan tai 
hankkii palveluita ulkoisilta toimittajilta.  Uusien sähköisten palveluiden suunnittelu ja toteutus edellyt-
tää määrätietoista tietohallinnon ohjausta sekä maakuntien ja valtion välistä yhteistyötä toiminnan ke-
hittämisessä. ICT-palveluiden tuottamisessa ja digitalisaation toimeenpanossa otetaan erityisesti huo-
mioon siirtymäkauden suunnittelu: toiminnan jatkuvuus varmistetaan, mutta samalla kehitetään uusia 
palveluja. Vimana Oy:n palvelutarjonta rakentuu vaiheittain – tarpeet maakuntavalmistelijoista kootun 
asiakasohjausryhmän kautta. 

Palvelukeskuksen perustamisen päätavoitteet ovat tiivistettynä: 

Digitalisaation edistäminen 

 On pystyttävä tuottamaan joko kaikkien tai usean maakunnan toimintaa tukevia ICT- ratkaisuja jous-
tavalla mallilla (ylläpito ja pienkehitys) 

 Tarjottava välineet ja alustat sekä asiantuntemus ideoiden testaamiseen edullisesti ja joustavasti 

 Tarjottava asiantuntijavoimaa erilaisiin tehtäviin (arkkitehtuuri, hankinnat, tietoturva, toimittajahal-
linta, projektihallinta) 

Kustannustehokkuus ja tuottavuus 
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 Palvelukeskusmallin on mahdollistettava maakuntien kustannustehokas toiminta 

 On pystyttävä lisäämään tuottavuutta ICT- palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa nykyiseen ha-
janaiseen tilanteeseen verrattuna 

Painopiste vuonna 2017: Yhtiön perustaminen sekä toiminnan käynnistäminen rekrytointien ja kärki-
hankkeiden kautta. 

Vimana oy on perustettu ja hallitus nimetty 3.7.2017. Loppuvuoden 2017 keskeisiä tehtäviä ovat seu-
raavat: 

 10/2017 Asiakasneuvottelukunta aloittaa, jäsenet maakuntavalmistelijoista 

 10/2017 Vimanan palvelujen rakentamiseen liittyvät kärkihankkeiden valmistelut aloitetaan 

 10-12/2017 Osallistuminen maakuntavalmisteluun liittyvien kärkihankkeiden valmisteluun 

 11/2017 Yhtiön pääomittaminen  

 12/2017 Vimana oy:n toimitusjohtaja ja tuotantojohtaja rekrytoitu 

 12/2017 Palvelujen rakentamiseen liittyvien kärkihankkeiden aihiot valmiina projektointiin vuodelle 
2018 

 12/2017 Ensimmäisenä palveluna pilotoidaan digityöympäristöä maakuntien valmistelijoille 

 12/2017 Ensimmäisiä palvelukilpailutuksia 

Painopiste vuonna 2018: Vimana-palvelujen rakentaminen yhdessä maakuntavalmistelun kanssa. Maa-
kuntadigimuutokseen ja Vimana oy:n palveluhin liittyvien kärkihankkeiden läpivienti. Loppuvuoden 2017 
keskeisiä tehtäviä ovat seuraavat: 

 2/2018 Ensimmäiset palvelujen kehittämishankkeet aloitettu 

 1-2/2018 Yhtiön palveluiden kehittämisen edellyttämä pääomittaminen 

 2/2018 Vimana Oy:tä koskevat säädöstarkistukset osana muuta maakunta- ja sotelainsäädäntöä 
Eduskuntaan  

 3/2018 Vimanaa koskevan asetuksen luonnos 

 1-6/2018 Henkilöstön rekrytointi jatkuu 

 6/2018 Digityöympäristö valmistelijoille ja väliaikaishallinnolle 

Vimana Oy kytkeytyy kiinteästi digimuutosohjelmaan, sillä Vimana Oy on keskeinen digimuutoksen to-
teuttamisen keino maakunnissa. Vimana Oy toimii kiinteässä yhteistoiminnassa SoteDigi Oy:n kanssa. 
Maakuntien digi-yhtenäispolitiikka määrittää Vimana Oy:n liittyen toimijoiden rooleja ja tehtäviä sekä 
kansallisia digipalveluita ja tietovarantoja.  

Vastuuhenkilöt: N.N., valtiovarainministeriö sekä Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen, hankinta- 
ja lakiasiain johtaja Satu Ylisiurua-Hemminki ja selvityshenkilö Heikki Heikkilä 

SoteDigi Oy 

SoteDigi -yhtiö on lakisääteistä yhteiskunnallista intressiä palveleva erityistehtäväyhtiö, joka kehittämäl-
lä uusia kansallisia sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisia ratkaisuja parantaa sosiaali- ja terveyden-
huollon kustannusvaikuttavuutta, varmistaa tietojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja tietoin-
tegraatiota sekä luo edellytykset tiedolla johtamiselle tietoanalytiikan digipalveluilla. Yhtiöllä on ensisi-
jaisesti yhteiskunnallinen tarkoitus, joka on saavuttaa noin vuoden 2025 loppuun mennessä noin 1 mil-
jardin euron kustannussäästöt kehittämiensä palveluiden ja ratkaisujen avulla.  

Yhtiön ensimmäisenä tehtävänä on tuottaa palvelut maakuntien yhteisen integraatioalustan toteutuk-
seen ja sote -tiedon integraation varmistamiseen. Yhtiö kehittää ensivaiheessa myös ns. järjestäjän työ-
kalut eli maakuntien sote-palvelujen järjestäjän roolissa tarvitsemia yhdenmukaisia tietojärjestelmäpal-
veluita. Yhtiön toteutettavaksi on suunniteltu lisäksi Virtuaalisairaala-hankkeen ja Omat Digiajan Hyvin-
vointipalvelut (ODA) -hankkeen toteutusten loppuun saattaminen. 

SoteDigi Oy on perustettu ja hallitus on nimitetty vuonna 2017. Vuoden 2017 ja 2018 tavoitteet ovat: 
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 SoteDigi Oy:n hallitus nimitetty 10/2017, tehty 

 SoteDigi Oy:n omistajaohjaus siirretty VM:ön 11/2017, tehty 

 SoteDigi Oy:n toimiohje talpolissa 11/2017  

 Keskustelu Virtuaalisairaala- ja ODA-hankkeiden tehtävien jatkamisesta SoteDigi Oy:ssä 07/2017-
11/2017; STM, VM, SoteDigi, VS ja ODA –yhteinen hanke käynnistetty 11-12/2017 

 Keskustelu UNA-hankkeen tehtävien jatkamisesta SoteDigi Oy:ssä 07/2017-3/2019 

 Integraatioalustaselvitys 06-12/2017, suunnitteluhanke käynnistetty SoteDigissä 1/2018 

 SoteDigi Oy:n toimitusjohtaja rekrytoitu 12/2017 

 Sairaanhoitopiirien ja SoteDigi Oy:n yhteinen kehittämisen ohjausryhmä organisoitu 1/2018 

 SoteDigi Oy:n asiakasneuvottelukunta asetettu 1-3/2018 

 SoteDigi Oy:n hallitus laajennettu 1-3/2018 

 Valtioneuvoston päätös SoteDigi yhtiön ensimmäisistä kehityshankkeista 2-4/2018, Integraatioalus-
tan ja muiden ensimmäisten hankkeiden esiselvitykset perustana 

 SoteDigi Oy:tä koskevat säädöstarkistukset osana muuta maakunta- ja sotelainsäädäntöä Eduskun-
taan viimeistään 3/2018 

 ODA- hanketoimisto SoteDigi Oy:ssä 6-7/2018 

 Virtuaalisairaala- ja ODA-sopimukset siirretty SoteDigi Oy:ön 10-11/2018 

 Virtuaalisairaala-hanketoimisto SoteDigi Oy:ssä 11/2018   

 Maakunnat SoteDigi Oy:n omistajina viimeistään 3/2019 

 Ensimmäisten SoteDigi Oy:n kehittämien palveluiden käyttöönotto maakunnissa 12/2019-3/2020 

SoteDigi Oy kytkeytyy kiinteästi digimuutosohjelmaan, sillä SoteDigi Oy on keskeinen digimuutoksen 
keino toteuttamisen sosiaali- ja terveydenhuollon alueella maakunnissa. SoteDigi Oy toimii kiinteässä 
yhteistoiminnassa Vimana Oy:n kanssa. Maakuntien digi-yhtenäispolitiikka määrittää SoteDigi yhtiöön 
liittyen toimijoiden rooleja ja tehtäviä sekä kansallisia digipalveluita ja tietovarantoja.  

Lisätietoja: SoteDigi Oy liiketoimintasuunnitelmaluonnos 1.0, Toimintaohjeluonnos SoteDigi Oy:n halli-
tukselle 0.2 

Vastuuhenkilö: Hallituksen puheenjohtaja Hannu Leskinen, erityisasiantuntija Tuija Kuusisto, VM, Pro-
jektipäällikkö Tomi Hytönen, VM, Lainsäädäntöneuvos Salla Kalsi, VM sekä Johtaja Minna Saario, STM 

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Hetli Oy 

Valtakunnallinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Hetli Oy) tuottaa maakunnille yhtenäisiä 
taloushallinnon, maksuliikenteen ja kirjanpidon palveluita ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluita 
sekä henkilöstö- ja palkkahallinnon asiantuntija- ja tukipalveluita ja niihin välittömästi liittyviä muita pal-
veluita.  

Hetli Oy on perustettu kesäkuussa 2017 ja se toimii alueellisesti useammassa toimipisteessä hyödyntäen 
alueellisia palvelutuottajia. Hetli tuottaa palveluita sekä omana tuotantona että tytär-
/osaomistusyhtiöiden (konsortioyhtiöiden) kautta maakunnille, maakuntien määräysvallassa oleville yh-
teisöille sekä maakunnan tytäryhteisöille, jotka eivät toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. 

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tuottaa maakunnalle lähtökohtaisesti Hetli, jos palveluita ei ole 
yhtiöitetty maakunnalle siirtyvien toimintojen osalta. Maakunnissa on ryhdytty kevään 2017 aikana toi-
menpiteisiin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusyhtiöiden (Hetli tai ns. MAKU TAHE -yhtiöt) va-
litsemiseksi tai mahdollisesti perustamiseksi. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannossa on ta-
voitteena hyödyntää olemassa olevia rakenteita sekä suosia laajaa yhteistyötä yli maakuntarajojen. 

Maakuntien toimijat valitsevat maakunnassa käytettävät talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät ja 
suunnittelevat tarvittavat järjestelmäintegraatiot siten, että maakunnan johtaminen 1.1.2020 on mah-
dollista. Maakuntien toimijat ilmoittavat suunnitelmansa etenemismallista sisältäen palveluntuottajava-
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linnan sekä järjestelmävalinnat TAHE-valmistelulle viimeistään 30.11.2017 mennessä. Hetli tulee kilpai-
luttamaan maakuntien käyttöön talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuuksia. 

Hetlin tavoitteena on luoda tehokkuutta ja tuottavuutta, yhtenäistää toimintatapoja ja varmistaa tasai-
nen ja oikeantasoinen palveluiden laatu kaikissa maakunnissa. Palvelukeskus toimii myös maakuntien 
yhteisenä palvelujen ja palveluprosessien kehittäjänä sekä järjestelmäympäristön ylläpitäjänä yhdessä 
ICT-palvelukeskuksen kanssa.  

Hetli Oy:n toiminnan keskeisiä tehtäviä loppuvuodesta 2017 ovat: 

 Yhtiön toiminnan käynnistämisen jatkaminen ja toimitusjohtajan rekrytointi 

 Yhtiön pääomittaminen 

 Hetlin talous- ja henkilöstöhallinnon peruspalveluiden tuotannon käynnistäminen Maakuntien Tila-
keskukselle ja Hetlille 

 Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien esiselvitys sekä järjestelmäkilpailutuksen määrittelyvai-
he 

 Tiiviin yhteistyön jatkaminen maakuntien TAHE-vastuuvalmistelijoiden kanssa 

 Asiakasneuvottelukunnan nimeäminen 

Vuoden 2018 keskeisimpiä tehtäviä ovat: 

 Yhtiön toiminnan resursointi ja organisointi jatkuu 

 Hetlin talous- ja henkilöstöhallinnon peruspalveluiden tuotannon käynnistäminen Vimanalle sekä li-
säpalveluiden laajentaminen Maakuntien Tilakeskukselle ja Vimanalle 

 Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kilpailuttaminen maakuntien sekä palvelukeskusten 
käyttöön 

 Asiakasneuvottelukunnan toiminnan käynnistäminen 

 Hetliä koskevan asetuksen viimeistely ja lähettäminen lausuntokierrokselle maakuntiin 

 Hetli-konsortion omistusneuvottelut 

 Hetlin osakas- ja palvelusopimusten valmistelu 

Vastuuhenkilöt: N.N., työ- ja elinkeinoministeriö sekä Johtaja Mikko Salmenoja, KEHA-keskus, Hallituk-
sen puheenjohtaja Mia Hokkanen ja Hallituksen jäsen Teemu Seppälä 

Aluekehittämisen muutosohjelma 

Aluekehittämisen tilannekuva ja keskustelut ovat uusia valtion ja maakuntien välisen vuorovaikutuksen 
välineitä. Jatkossa valtio ja maakunnat keskustelevat vuosittain aluekehittämisestä. Keskustelut alueke-
hittämisestä ovat valtioneuvoston yhteinen prosessi ja ne osaltaan muodostavat pohjaa maakuntalain 
13 § mukaisille neuvotteluille. Nämä keskustelut kokoavat yhteen eri hallinnonalojen alueiden kehittä-
miseen liittyviä asioita, ja niitä tarkastellaan horisontaalisesti. Aluekehittämisen keskustelut ja valmistelu 
ovat kokonaisuutta yhteen sovittava prosessi sekä valtioneuvoston sisällä että suhteessa maakuntiin. 
Keskustelut vastaavat tarpeeseen tiivistää sekä ministeriöiden välistä yhteistyötä että valtion ja maakun-
tien yhteistyötä myös sisällöllisissä ja strategisissa kysymyksissä. Tavoitteena on muodostaa osapuolten 
yhteistä näkemystä ja tahtotilaa aluekehittämisestä.  

Valtion ja maakuntien keskustelujen pohjaksi valmistellaan laaja-alaisesti maakunnan kehitystä koskeva 
aluekehityksen tilannekuva. Tilannekuva osa-alueita ovat maakunnan väestö, julkinen talous, aluetalous, 
työllisyys, yritystoiminta, osaaminen, asuminen, liikenne, elinympäristö sekä terveys ja hyvinvointi. Ti-
lannekuva perustuu määrälliseen ja laadulliseen tarkasteluun. Tilannekuvaa laaditaan sekä maakunnissa 
että valtioneuvostossa.  

Tavoitteet:  
 

 Kunkin alueen tilanteen tarkastelu ja vuoropuhelu maakunnan ja valtion kesken kokonaisuutena, eri 
hallinnonalojen tulokulmat huomioiden.  
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 Yhteisen tahtotilan muodostaminen ministeriöiden ja maakunnan kesken alueen kehittämisestä.  
 

Projektit:  
- Aluekehityksen tilannekuva: (poikkihallinnollinen tarkastelu alueen tilanteesta, muodostetaan mi-

nisteriöiden ja maakuntien yhteistyönä. Laaditaan aluekehittämiskeskustelujen pohjaksi vuosittain 
syksyllä.  

- Valtion ja maakunnan keskustelu aluekehittämisestä 
Keskustelut käydään kunkin maakunnan ja valtion kesken vuosittain loppuvuodesta. Agendat valmis-
tellaan yhteisesti. Ne voivat vaihdella maakunnittain ja vuosittain. 

Aikataulu: 

 Syksy 2017: aluekehittämiskeskustelujen ensimmäisen tilannekuvan laadinta ja testaus 

 Tammi-helmikuussa 2018: ALKE-keskustelujen simulointi  

 Marras-joulukuu 2018: varsinaiset aluekehittämiskeskustelut 

Lisätietoja: www.tem.fi/maakuntauudistus   

Vastuuhenkilö: aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä, TEM ja erityisasiantuntija Petra Stenfors 

 Maakuntien varautumisen kehittämisohjelma 

Kehittämisohjelman tavoitteena on: 

- tukea maakuntien valmistelua siten, että maakuntien aloittaessa toimintansa ja varsinaisen palvelu-
tuotantonsa, niiden vastuulla olevien toimintojen osalta on huolehdittu varautumisesta eri toimialo-
jen osalta yhteen sovitetulla tavalla; 

- tukea maakuntien konsernihallinnon valmistelua ja avainhenkilöstön osaamisen kehittämistä siten, 
että maakunnilla on koordinoidun toiminnan kannalta välttämättömät valmiudet ja edellytykset 
toimia häiriötilanteissa ja poikkeusolojen tilanteissa; 

- yhteen sovittaa maakuntauudistuksen toimeenpanosta sektoreillaan vastaavien ministeriöiden kes-
ken maakuntien toimialakohtaisen varautumisen toimeenpanon ohjausta, huomioiden kullekin mi-
nisteriölle valmiuslain 13 §:n mukaan kuuluvat vastuut. 

Ohjelmaa toteutetaan 1/2018 - 12/2020 välillä. Vuoden 2018 aikana keskitytään tukemaan maakuntien 
organisoitumisen valmisteluja.  Vuoden 2019 aikana ohjelman painopistettä siirretään avainhenkilöstön 
osaamisen kehittämiseen ja maakuntien toiminnallisten valmiuksien kehittämiseen osana toimeenpa-
noa. Vuoden aikana 2020 keskitytään syventämään varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan osaamista ja 
parantamaan toiminnallisia valmiuksia maakunnissa, esimerkiksi järjestämällä maakuntien yhteisiä häi-
riötilanne- ja valmiusharjoituksia. 

Ohjelmalla on kytkentöjä kaikkien maakuntia ohjaavien ministeriöiden sektorikohtaiseen toimeenpa-
noon toimialakohtaisen varautumisen osalta. Ohjelmalla on kytkentöjä sisäministeriön alaisen Pelastus-
opiston tehtävään varautumiskoulutuksen antajana, jota voidaan hyödyntää laaja-alaisesti ohjelman 
koulutuksellisissa osuuksissa. 

Vastuuhenkilö: Varautumispäällikkö Jussi Korhonen, sisäministeriö 

LUOVA-toimeenpano 

LUOVA–viraston toimialat ovat sosiaali- ja terveysala, ympäristötehtävät, työsuojelu sekä opetus- ja kult-
tuuritoimi. Uusi virasto valvoo toimialoillaan perusoikeuksien ja yleisen edun toteutumista.  

Toimeenpanon kuvaus täydennetään myöhemmin. 

Vastuuhenkilöt: Hankepäällikkö Jaska Siikavirta ja hankekoordinaattori Laura Keski-Hakuni, VM 
 

http://www.tem.fi/maakuntauudistus
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Liite 4: Sektorikohtainen täydentävä toimeenpano 

Toimeenpano valtiovarainministeriössä 

 

Toimeenpano sosiaali- ja terveysministeriössä 

1. Valinnanvapauspilotit 

Valinnanvapauspilotit toteutetaan osana uutta valinnanvapauslainsäädäntöä. Eduskunta käsittelee sote- 
ja maakuntauudistuksen lait keväällä 2018 ja lakien on tarkoitus tulla voimaan kesällä 2018.  Valinnan-
vapauspilotit toteutetaan laajamittaisesti uuden valinnanvapausmallin mukaan 1.7.2018–31.12.2019. 

Pilottien valtionavustushaku toteutetaan alkuvuonna 2018. Aiempaan valinnanvapauspilottien hakuun 
osallistuneet voivat muokata hakemuksiaan uuteen hakuun sopiviksi ilman uutta hakemusta. Hakijat 
saavat tästä erillisen ohjeistuksen. Uuden haun kriteerit julkaistaan vuoden vaihteessa. 

Pilotoinnin siirtäminen uuden lainsäädännön mukaiseksi mahdollistaa sen, että uutta valinnanvapaus-
mallia voidaan kokeilla laajasti ja kokonaisvaltaisesti. Myös useammalla maakunnalla on mahdollisuus 
ehtiä mukaan pilotteihin. 

Valinnanvapauspilotteja varten on valtion talousarviossa varattu 20 miljoonaa euroa vuodelle 2017.  En-
si vuoden talousarvioon on esitetty valinnanvapauspilottien toteuttamiseen 100 miljoonan euron mää-
rärahaa. Osa näistä määrärahoista käytetään palvelusetelikokeilujen laajentamiseen. 

Pilottien valtionavustushaku toteutetaan alkuvuonna 2018. Aiempaan valinnanvapauspilottien hakuun 
osallistuneet voivat muokata hakemuksiaan uuteen hakuun sopiviksi ilman uutta hakemusta. Hakijat 
saavat tästä erillisen ohjeistuksen. Uuden haun kriteerit julkaistaan vuoden vaihteessa. 

Vastuuhenkilö: Ohjusyksikön johtaja 

 

2. Tuottajien sopimukset ja korvaukset 
 

3. Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavarahoituksen yksinkertaistaminen 
 

Toimeenpano työ- ja elinkeinoministeriössä 

http://alueuudistus.fi/palvelusetelikokeilut
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1.  Kasvupalvelupilotit 
 
Kasvupalvelupiloteilla vahvistetaan ja tuetaan markkinoiden rakentumista ja markkinoille siirtymistä uu-
sien palvelukonseptien ja -rakenteiden mukaisilla hankkeilla (täydentävät palveluostot). Tuetaan kansal-
lisesti tavoiteltavien palvelurakenteiden käyttöönottoa sekä palvelukyvyn ylläpitämistä maakunnissa – 
hankkeet/sopimukset yli muutosvaiheen. Varmistetaan palvelujärjestelmän jatkuva oppiminen ja kehit-
tyminen sekä politiikkainnovaatioiden edistäminen. 
 
Pilotit toteutetaan vuosina 2018–2019/2020 laajempina ja kokonaisvastuullisempina hyödyntäen aikai-
sempia kokeiluhankkeiden kokemuksia. 
Piloteilla tähdätään systemaattisesti vaiheittaiseen valmistautumiseen uuteen palvelujen järjestämis- ja 
tuottamistapaan jo nykyisen organisaatiorakenteen puitteissa. Kohdennetaan uudet hankkeet puoliväli-
riihen painotusten mukaisesti. 
 
Työllisyyspaketin hankkeet: SIB-hankkeet, henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeet, vaikeammin työllis-
tyvien monialaiset hankkeet, tulosperusteisen työnvälityksen hankkeet; em. teemoja yhdistäen 

Vastuuhenkilö: Tiina Korhonen 

2.  IPA 

Iskukykyiset palvelut muutoksen tukena (IPA) –ohjelmalla tuetaan ELY-keskuksien ja TE-toimistojen toi-

mintojen ja henkilöstön siirtymistä maakuntiin ja muihin uusiin organisaatioihin. Ohjelman ”sateen-
varjon” alle kootaan laajasti muutostuen toimenpiteitä ja hankkeita, joita toimeenpannaan eri tahoilla. 
Hanke toimii yhteistyössä Luova-viraston ja liikennehallinnon muutosten valmistelun kanssa.  Hankeko-
konaisuudet pitävät sisällään monialaisen maakunnan toimintaedellytysten tuen, sujuvat palvelut, asi-
ointipalvelujen tukemisen sekä muutostuen. Hankekokonaisuudet yhteen sovittavat eri hallinnonalojen 
kehittämistarpeet. Ohjelma ajoittuu vuosille 2018–2019. 

Vastuuhenkilö: Päivi Blinikka 

Toimeenpano sisäministeriössä 

Sisäministeriö on asettanut pelastustoimen uudistushankkeen, jonka toimikausi on 15.12.2015–
31.12.2018. Hanke on sisäministeriön ja pelastuslaitosten kumppanuusverkoston yhteinen. Hankkeessa 
on asetettu 15 työryhmää. Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on 

- taata kustannustehokas, yhtenäinen ja laadukas pelastustoimi koko maassa 
- varmistaa pelastustoimen resurssien tehokas käyttö niin, että pelastustoimen toimintavalmius ei 

heikkene 
- varautua myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin kaikkialla Suomessa sekä 
- varmistaa, että pelastustoimen mahdollisuudet toteuttaa ensihoitoa ja yhteistyöhyödyt sosiaali- ja 

terveydenhuollon kanssa säilyvät 
- vahvistaa ja parantaa pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, 

ohjausta, valvontaa ja koordinaatiota. 
 

Sisäministeriön johdolla valmistellaan pelastustoimen ja alueellisen yhteisen varautumisen JTS- ja ohja-
usprosessia. Lisäksi toimeenpanossa valmistellaan pelastustoimen strategian tarkistusta, valtakunnallisia 
tavoitteita (maakuntien) pelastustoimelle sekä maakunnan pelastustointa koskevaa palvelutasopää-
tösasetusta. Pelastustoimen digitaalisia järjestelmiä ja palveluita kehitetään vastaamaan muuttuvaa 
toimintaympäristöä. 
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Sisäministeriössä valmistellaan pelastustoimen varsinaiseen sisältölakiin eli pelastuslakiin tehtäviä muu-
toksia. Muutokset lähtevät lausunnolle syksyllä 2017 ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnal-
le alkuvuodesta 2018. 
 
Sisäministeriö toimeenpanee maakuntauudistuksen valmistelussa linjatulla tavalla varautumisen alueel-
lisen yhteensovittamisen valmisteluja (nk. alueellinen yhteinen varautuminen) sekä huolehtii alueellis-
ten maanpuolustuskurssien ja harjoitustoimintaan liittyvistä tehtäväsiirtojen koordinaatiosta. 

Lisätietoja: http://intermin.fi/pelastustoimenuudistus  

Vastuuhenkilö: Pelastusylijohtaja Esko Koskinen / hankejohtaja, nvm Taito Vainio, SM 

Toimeenpano maa- ja metsätalousministeriön toimialalla 

Keskeisiä toimeenpanossa valmisteltavia asioita:  

1. Ruokaviraston perustaminen ja MAKU II lainsäädäntöpaketin yhteensovittaminen 
2. Eläinlääkintäpalveluiden järjestämisen valmistelu 
3. MMM:n hallinnonalan ja maakuntien välisen vuorovaikutuksen toimintatapojen ja prosessin suun-

nittelu, simulointi tammikuussa 2018 
4. Maksajavirastotehtäviin liittyvä koulutus, ohjeistus ja akkreditointiprosessin aikataulutus 
5. Elintarviketurvallisuusketjun valvontasuunnitelmien valmistelu ja prosessiin liittyvä koulutus, ohjeis-

tus ja raportointi 
6. Maakuntien vesistöalueittaisen yhteistoiminnan valmistelu kalatalouden ja vesitalouden tehtävien 

hoitamisessa 
7. Vesistöhankkeisiin liittyvien vesioikeudellisten lupien, sopimusten ja vesistörakenneomaisuuden siir-

ron valmistelu  
8. Viestinnän vahvistaminen 

Vastuuhenkilö: neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola ja neuvotteleva virkamies Leena Westerholm, 
MMM 

Toimeenpano liikenne- ja viestintäministeriössä 

Liikenne- ja viestintäministeriö johtaa maakuntauudistuksen toimeenpanoa hallinnonalallaan. Maakun-
tauudistuksen toimeenpanon koordinoimiseksi ministeriö on asettanut ministeriön sisäisen koordinaa-
tioryhmän sekä hallinnonalan koordinaatioryhmän. Koordinaatioryhmät eivät ole päätöksentekoelimiä, 
vaan päätökset ja kantojen muodostus tehdään ministeriön ja hallinnonalan organisaatioiden normaalin 
päätöksentekojärjestelmän ja työjärjestyksen mukaan.  

Ministeriössä on työn alla hallinnonalan toimeenpanosuunnitelman laatiminen. 

Maakuntauudistuksen toimeenpanoa valmistellaan tiiviissä yhteistyössä Liikenneviraston, Trafin ja Ely-
liikennevastuualueen johtajien kanssa. Ministeriö osallistuu kuukausittaisiin tulosohjauksen kokouksiin 
Liikenneviraston vastatessa tulosohjauksesta. 

LVM:n hallinnonalalla maakuntauudistuksen toimeenpanon keskeisinä työkaluina toimii kolme erillisla-
kia. Maantielaki (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä), yksityistielaki ja laki liikenteen palveluista. 
Erillislakien valmistelua, kuten kaikkea muutakin lainvalmistelua tuetaan ministeriön lainsäädäntöver-
kostossa lainsäädäntöjohtajan johdolla. 

Lisäksi LVM osallistuu VM:n koordinoimaan simulointiin rahoitus- ja ohjausmalleista. Simulointitilaisuuk-
sia on järjestetty ja järjestetään eri alueilla. 

LVM:n hallinnonalan yt-menettelykokouksissa käsitellään säännöllisesti myös maakuntauudistuksen 
valmistelua. 

http://intermin.fi/pelastustoimenuudistus
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Liikenne- ja viestintäministeriöstä ja sen hallinnonalan virastoista on nimetty jäseniksi ja varajäseniksi 
valtioneuvoston yhteisiin maakuntauudistuksen valmisteluryhmiin kaikkiaan noin 20 henkilöä. 

Yhteyshenkilöt: Strategiajohtaja Taina Pieski ja lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola  
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Toimeenpano ympäristöministeriössä  

 Hallinnonalan sisäinen koordinaatioryhmä 
 
 Ryhmän tehtävänä on mm.: 
 

 koordinoida ja sovittaa yhteen ympäristöhallinnon valmistelutyötä 

 huomioida asiakaslähtöisyyden ja digitalisuuden toteutuminen uudistuksessa 

 tarkastella uudistuksen vaikutuksia alueellisuuteen, viranomaisrooliin ja kehittämiseen 

 varmistaa riittävä viestintä uudistuksen toteutuksesta ympäristöhallinnossa 

Keskeisiä hallinnonalalla valmistelussa olevia hankekokonaisuuksia: 

1. Yhden luukun lainsäädäntöhanke 
2. Ympäristöpalvelut uudessa hallinnossa –projekti 

 projektilla tuetaan ympäristötehtävien ja -palveluiden sujuvaa siirtämistä perustettaviin 
maakuntiin ja valtion lupa- ja valvontavirastoon. 

3. LUOVA ympäristötehtävät -hankekokonaisuus  

 Luodaan ympäristötoimialalle valtakunnallisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen perustuva orga-
nisaatio 

 Yhteistyöhön perustuvat arvot ja pelisäännöt 

 Näitä tukevat palvelut, prosessit ja toimintatavat 

 Yhteistyö ja synergiat viraston muiden toimialojen kanssa 
4. Alueidenkäytön suunnittelun ja maakuntauudistuksen VN TEAS hanke.  

 Hankkeessa kehitetään ELY-keskuksista maakuntiin siirtyvien kuntien alueidenkäytön suun-
nittelun edistämisen ja rakennustoimen järjestämisen tehtävien edellyttämiä uusia toimin-
tatapoja ja eri viranomaisten välisiä yhteistyömuotoja yhteistyössä maakuntien liittojen, 
ELY-keskusten ja kuntien edustajien kanssa selvitystyön, pilottitoiminnan, kyselyjen ja työ-
pajojen keinoin. 

5. Muut toimialakohtaiset kehittämishankkeet ja projektit 

 

Lisäksi: 

 YM osallistuu myös VM:n koordinoimaan simulointiin rahoitus- ja ohjausmalleista sekä TEM:n alue-
kehittämistä koskevaan keskustelun kehittämiseen. 

 Valmistelee lainsäädäntöön tehtävät muutokset ml. asetusmuutokset. 
 

 Vastuuhenkilö: Kehittämisjohtaja Juho Korpi, YM 


