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Miksi maakunta- ja sote-uudistus tehdään?

Toimintatapojen muutos

Hallinnon sujuvuus

Toimivammat palvelut

Lisää demokratiaa Kasvun edistäminen

Kustannustehokkuus

Sen tarkoituksena

on edistää ihmisten, 

yhteisöjen ja 

yritysten toimintaa.

Hallinto

on palvelua.

Avoimuus

Asiakaslähtöisyys

Vuorovaikutus

19.3.2018

Perustuslakivaliokunta kesällä 2017: ”Uudistus on välttämätön, kiireellinen ja tärkeä.”



Sote-uudistuksen tavoitteet



Väite

”Uudistuksen tavoitteiden toteutuminen 
edellyttää muutoksen vahvaa toimeenpanoa 

maakunnissa ja valtioneuvostossa, tässä 
järjestyksessä.  Maakunta- ja sote-uudistus 

(lainsäädännön tasolla) on väline saada tämä 
muutos liikkeelle, ei päämäärä itsessään”



ym.

CASE TESOMA: Kunta, maakunta sekä yritykset & yhdistykset 
asukaslähtöisesti integroituna HYVINVOINTIKESKUKSEEN 
allianssimallilla

Kotihoito

Allianssisopimus
Kirjasto

Liikunta-
palvelut

Suun 
terv.

huolto

Lasten ja
perheiden 
palvelut

Tampereen 
kaupunki

Terveys-
palvelut

Terveys-
palvelut

Asumis-
palvelut

Yksityiset palvelun
tuottajat/yhdistykset

Nuoriso-
palvelut

Järjestäjä
Terveyden 

edistä-
minen

Työllisyys-
palvelut

ym.

Kunta-
lainen

Pirkanmaan 
maakunta & 

tuotanto

ym.



Tesoman allianssi ja maakuntauudistus

• Perustuu strategiseen hankintaan: tavoitteet yhdenmukaiset sote-uudistuksen 

tavoitteiden kanssa 

• Asiakaslähtöisyys, kustannusvaikuttavuus, yhdenvertaisuus

• Aito monituottajamalli, joka on palvelun järjestäjän ohjaamaa

• Yhdistää maakunnan sote-palvelut, kasvupalvelut, valinnanvapauden sekä kunnan 

kulttuuri- ja sivistyspalvelut

• Integraatio sopimusperusteisesti

• Organisointi sopimusperusteisesti

• Yhteiset tavoitteet ja mittarit sekä kiinteä hinta 10 vuodelle: kannustaa vaikuttavuuteen, 
ennaltaehkäisyyn ja kustannustehokkuuteen

• Sote-keskuksen kilpailutekijänä hyvinvointikeskuksen laaja-alainen palvelurepertuaari

 Kaikki uudistuksen tavoitteet voidaan saavuttaa, jos muutos osataan 

toteuttaa oikein

 Edelleen uhkana: Yksityiskohtainen lainsäädäntö ohjaa siiloutumiseen eikä mahdollista 
joustavia toimintamalleja
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Lainsäädäntötyö loppusuoralla

19.3.2018

• Eduskunnassa 

yli 40 lakia, kuten:

• Maakuntalaki

• Sote-järjestämislaki

• Maakuntien rahoituslaki

• Kuntien VOS-laki

• Voimaanpanolaki

• 8.3. 

HE valinnanvapauslaista

HE maakuntien tehtävien 

siirroista ja Luovasta

• HE kasvupalvelulaista 

• HE maantielaista

► eduskuntaan

• Lait hyväksytään 

eduskunnassa

• Lait voimaan

• Maakuntavaalit

28.10.2018

2018 2019

3–4/18 5-6/18 6/18

2020

ESIVALMISTELU

MAAKUNNISSSA

VÄLIAIKAISHALLINTO 

MAAKUNNISSA

10/18

MAAKUNTA-

VALTUUSTOT

Uudistus 
tehtävä-

siirtoineen 
voimaan

9/18

• Maakuntavaalien 

ehdokasasettelu 

18.9. mennessä



Lainvalmistelusta toimeenpanoon

• Lainvalmistelu alkaa olla valmista, lait etenevät eduskunnan 
käsittelyyn maaliskuun aikana

• Uudistuksen painopiste siirtyy toimeenpanoon

• Toimeenpanossa paljon valtakunnallista valmistelua, mutta vielä 
enemmän tapahtuu maakunnissa

• Oleellista on toimiva yhteistyö valtioneuvoston ja maakuntien 
kesken

• Samalla rakennetaan pysyviä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden 
sekä maakuntien yhteistyön (ja ohjauksen) muotoja
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Uudistuksen toimeenpano etenee

MAAKUNNISSA

• Valmistelutyö hyvässä 
vauhdissa

• Valtion rahoitusta
vuoden 2017 alusta

• Yhteensä noin
550-600 palkattua         
valmistelijaa

• Odotus lakien hyväksymisestä
ja voimaantulosta

Uudistuksen tavoitteiden kannalta ratkaisevaa on onnistunut toimeenpano.

VALTAKUNNALLISESTI

• Maakuntien ja ministeriöiden väliset 
simulaationeuvottelut

• Digitalisaatiossa voimakas kehitystyö

• Uudet toimintatavat otettavissa käyttöön

• Aito vuorovaikutus:
• Maakunnat–valtio

• Maakunnat–kunnat

• Maakunnat–järjestöt ja sidosryhmät

• maakunnat keskenään
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Rahoitus valmisteluun ja toimeenpanoon 2018

Uudistuksen etenemiseen osoitetaan kokonaisuudessaan yli 300 milj. € vuonna 2018

Maakuntien ICT-
palvelukeskusten 

valmistelu ja yhteiset 
ICT-investoinnit

130
milj. €

Sotedigi-yhtiö
rahoittaa ja osin 
toteuttaa 
kansalliset sote-
ICT-kehitys-
investoinnit

Pääomitus
Vake Oy:sta

Maakunta-

vaalien 

järjestämiseen

15,9 
milj. €

Maakuntien esivalmistelun 
ja väliaikaisten valmistelu-
elinten rahoitus

40
milj. €

Valinnan-
vapauspilotit 

100 milj. 
€ 

+ LTAE 2017 jo 
myönnetty 

30 milj. €
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Kansalaisille suunnattu 

Maakunta tutuksi 

-viestintäkampanja alkaa

19.3.2018

Tavoitteena on kertoa maakuntien roolista, 

tehtävistä ja vastuista sekä siitä, miten 

maakuntien toimintaan voi vaikuttaa.

Asiantuntijoille ja 

valmistelijoille suunnattua 

alueuudistus.fi -sivustoa 

ylläpidetään edelleen.

omamaakunta.fi alueuudistus.fi

Oikeusministeriö

Vastaa normaalien 

käytäntöjen mukaisesti 

vaaliviestinnästä. Tehokkaan 

vaaliviestinnän tavoitteena 

on tavoittaa kaikki asukkaat.          

Lisäksi 

Kuntaliitto

toteuttaa 

erityisesti 

vaaleihin 

liittyvää 

viestintää. 

Kuntaliitto 

toteuttaa mm. 

vaalikiertueen 

eri paikka-

kunnilla.
omamaakunta.fi –sivusto on avattu.

Sivu on tarkoitettu asukkaille.

Sivustolle päivitetään uudistukseen 

liittyvä kansalaisille suunnattu tieto.



Ajankohtaista toimeenpanon valmistelussa 
valtakunnallisesti

• Talouden ja toiminnan simulointikierrokset käynnissä ministeriöittäin 
(jatkossa VN yhdessä)

• Yhteenveto toukokuussa

• Projektijohtajan maakuntakierros huhti-kesäkuussa

• Muutostuen uudistaminen: vahvempi verkostoyhteistyö ja toisilta oppiminen

• Projektijohdon ja maakuntien yhteisen tilannekuvan vahvistaminen

• Palvelukeskusten valmistelu jatkuu

• Hetlistä luovuttiin, muiden tarve edelleen olemassa

• Järjestäjän roolin ja osaamisen vahvistaminen: valmistelijaverkosto ja 
muutosakatemian valmennusohjelma

• Mm. hallintosääntömalli ja valinnanvapauden korvausmallit valmistumassa

19.3.201813



Aluekehittäminen

LUOVA

Digimuutosohjelma

Maakuntatieto

Varautuminen

TKI-muutosohjelma
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Toimeenpanon organisointi valtioneuvostossa

Projektin johtoryhmä

Poliittinen ohjausryhmä: 

reformiministerit/hallitus

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekeskus 
Uudistuksen koordinaatio

Maakuntien toimeenpanoa tukevat  verkostot

Muutosjohtajakokous Valtioneuvoston yhtenäisen ohjauksen muutosohjelma

Maakuntafoorumi

Muutosjohdon akatemia

Hallinto HR-vastuuvalmistelijat

Järjestäminen

Talous

Maakunnan tuotannon 
kilpailukyky

Viestintä

Valtioneuvoston toimeenpanon muutosohjelmat

Palveluintegraatio

Henkilöstöfoorumi

Laaja-alainen seurantaryhmä
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Demokratia ja 
osallisuus

Omaisuus ja 
sopimukset

Viestintä

ICT



Ajankohtaista toimeenpanon valmistelussa 
maakunnissa

• Kaikissa maakunnissa työ hyvässä vauhdissa: 
• Valmistelua tehdään pääasiassa yhdessä monialaisen maakunnan näkökulmasta

• Valmistaudutaan siirtymään esivalmistelusta väliaikaishallintoon

• Väliaikaishallinnon toimielimien (VATE) nimeäminen/uudistaminen
• Virkamiestoimielin, poliittinen ohjaus pääsääntöisesti maakuntahallituksilla

• Tekee virkavalmistelua uutta maakuntavaltuustoa varten

• Maakuntien toimielin- ja organisaatiorakenteiden valmistelu alkanut
• Vaihtoehtoisia malleja poliittisen ohjauksen linjattavaksi

• Lopulliset päätökset maakuntavaltuustossa

• Resursseja suunnataan rakenteiden lisäksi myös toiminnan sisällölliseen 
valmisteluun

• Lähes kaikki maakunnat valmistelevat osallistumista Valinnanvapauspilotti-
hakuun
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Kriittiset kysymykset toimeenpanossa

• Järjestäjätehtävän ymmärtäminen ja hallinta maakunnassa

• Monituottajamallin hallintaan tarvitaan vahvat järjestäjät

• riittävä osaaminen ja työkalut: tiedolla johtaminen avainasemassa

• Yhteisesti koordinoitu toimeenpano: valtio ja maakunnat

• Maakunnan ja kunnan yhteistyö

• Kaksi rinnakkaista itsehallinnollista toimijaa 

• Maakuntien rahoitus ja valtion yhtenäinen ohjaus

• Muutosjohtaminen ja henkilöstön osallistuminen maakunnissa

• ICT ja digitalisaatio

• Mahdollistava lainsäädäntö

• Aikataulun pitävyys
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