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Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmä 

 

Sote-uudistuksen projektiryhmä (STM068:00/2015) ja maakuntauudistuksen projektiryhmä 

(VM037:00/2016) ovat yhdessä nimenneet toukokuussa 2017 maakunta- ja soteuudistuksen toi-

meenpanon valtakunnallisen valmisteluryhmän. Ryhmän toimikausi on 10.10.2017 – 15.4.2019. 

 

Tämä ryhmä korvaa aiemmin asetetut maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen erilliset toi-

meenpanon valtakunnalliset valmisteluryhmät, ja tämän ryhmän alaisuuteen siirtyvät em. ryhmi-

en alatyöryhmät. 

 

Valtakunnallisen valmisteluryhmän tavoitteena on tukea maakunnissa tapahtuvaa konkreettista 

uudistustyötä sen valmistelu- ja käynnistämisvaiheessa.  

 

Ryhmän tehtävänä on:  

- Varmistaa tiedonkulku muutostuen valmistelusta ja muutostuen eri muodoista eri ministeri-

öiden, niiden alaisten laitosten ja Kuntaliiton välillä ja yhteensovittaa näiden eri toimijoiden 

muutostukea maakunnille.  

- Hyödyntää muutostuen suunnittelussa ja toteutuksessa maakuntien edustajien yhteistyöalu-

eiltaan tuomaa tietoa maakuntien muutostuen tarpeesta. 

- Ohjata toimeenpanon valmistelua mm. seuraavin keinoin: 

- tiekartan, järjestämisen käsikirjan ja muun tukimateriaalin valmistelu 

- uudistuskäytäntöjen mallintaminen huomioiden asukkaiden ja henkilöstön 

osallisuus ja ajantasainen viestintä  

- valtakunnallisten linjausten konkretisointi ja mallintaminen käytäntöä tukevik-

si toimenpiteiksi. 

- Tukea maakuntien perustamista ja käynnistämisvaihetta. 

- Tukea tietopohjan ja tietojohtamisen vahvistamista maakunnallisessa toimeenpanossa. 

- Valmistella toimenpiteitä, jotka tukevat uudenlaisen johtamisjärjestelmän rakentumista ja toi-

mintatapojen uudistamista maakunnissa. 

- Jakaa muutoksessa tarvittavaa tietoa, edistää eri maakuntien yhteistyötä, kuntien ja maakun-

tien välistä yhteistyötä sekä eri toimijoiden verkostoitumista ja vuorovaikutusta. 

- Seurata ja arvioida uudistuksen toimeenpanon valmistelua ja toimeenpanoa lainsäädännön 

toteuttamisen näkökulmasta. 

 

Ryhmä toimii kiinteässä yhteistyössä uudistuksen alueellisen toimeenpanon vastuuvalmistelijoi-

den kanssa. Osaltaan se päättää asioista, jotka viedään käsiteltäviksi maakuntauudistuksen pro-

jektiryhmään ja  maakunta-  ja sote-uudistuksen toimeenpanon valtakunnalliseen yhteistyöryh-

mään.  
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Ryhmä toimii maakuntauudistuksen projektiryhmän alaisuudessa ja sen tulee ottaa huomioon 

myös muissa uudistuksen valmisteluryhmissä tehtävä työ sekä hallituksen uudistukselle asettamat 

yleiset tavoitteet. Valmisteluryhmä voi perustaa jaostoja tai alatyöryhmiä. 

 

Ryhmä raportoi maakuntauudistuksen projektiryhmälle toiminnastaan ja maakuntauudistuksen 

projektiryhmä voi tarkistaa ryhmän kokoonpanoa aina kun se on tarkoituksenmukaista.  

 

Ryhmän kokoonpano: 

 

Puheenjohtaja: 

Muutosjohtaja Pauli Harju, valtiovarainministeriö 

 

Varapuheenjohtaja: 

Muutosjohtaja Sinikka Salo, sosiaali- ja terveysministeriö  

 

Jäsenet ja varajäsenet: 

Neuvotteleva virkamies Ville-Veikko Ahonen maakuntauudistuksen toimeenpanon valtakunnal-

linen koordinaattori, valtiovarainministeriö  

 

Erityisasiantuntija Pasi Pohjola, sosiaali- ja terveysministeriö 

(varajäsen sosiaalineuvos Juha Luomala, sosiaali- ja terveysministeriö) 

 

Osastopäällikkö Juha S. Niemelä, maa- ja metsätalousministeriö 

(varajäsen maatalousneuvos Taina Vesanto, maa- ja metsätalousministeriö) 

 

Kehitysjohtaja Outi Ryyppö, työ- ja elinkeinoministeriö 

(varajäsen neuvotteleva virkamies Mikko Kuoppala, työ- ja elinkeinoministeriö) 

 

Neuvotteleva virkamies Taito Vainio, sisäministeriö 

(varajäsen erityisasiantuntija Hanna-Mari Talka, sisäministeriö) 

 

Erityisasiantuntija Anu Kerkkänen, ympäristöministeriö 

(varajäsen neuvotteleva virkamies Antton Keto, ympäristöministeriö)  

 

Strategiajohtaja Taina Pieski, liikenne- ja viestintäministeriö 

(varajäsen lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, liikenne- ja viestintäministeriö) 

 

Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö  

(varajäsen neuvotteleva virkamies Merja Niemi, opetus- ja kulttuuriministeriö ) 

 

Ylijohtaja Mika Soininen, Etelä-Savon ELY-keskus 

(varajäsen Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus) 

 

Muutosjohtaja Laura Leppänen, Varsinais-Suomi 

(varajäsen Markus Sovala, Uusimaa) 

 

Muutosjohtaja Pentti Mäkinen, Etelä-Savo 

(varajäsen Jukka Ylikarjula, Keski-Pohjanmaa) 

 

Muutosjohtaja Tapani Mattila, Keski-Suomi 

(varajäsen Timo Vesiluoma, Satakunta) 

 

Sote-vastuuvalmistelija Leila Pekkanen, Pohjois-Savo 

(varajäsen Ilkka Pirskanen, Pohjois-Karjala) 

 

Sote-vastuuvalmistelija Jaakko Herrala, Pirkanmaa 

(varajäsen Jukka Kentala, Pohjanmaa) 
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Sote-vastuuvalmistelija Sirkku Pikkujämsä, Pohjois-Pohjanmaa  

(varajäsen Maire Ahopelto, Kainuu)  

 

Ylilääkäri Tiina Hetemaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

(varajäsen kehittämispäällikkö Vesa Syrjä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) 

 

Yhteysjohtaja Lauri Lamminmäki, Kuntaliitto 

 

Pysyvät asiantuntijat: 

Kehittämispäällikkö Tarja Heinilä-Hannikainen, Tasa-arvoasiantuntija, sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 

(varajäsen ylitarkastaja Annamari Asikainen, sosiaali- ja terveysministeriö) 

Viestintäpäällikkö Eriikka Koistinen, sosiaali- ja terveysministeriö 

Viestintäpäällikkö Thomas Sund, valtiovarainministeriö 

 

Asiantuntijasihteerit:  

Erityisasiantuntija Sonja Manssila, valtiovarainministeriö 

Ylitarkastaja Antto Korhonen, valtiovarainministeriö 

Sosiaalineuvos Kari Haavisto, sosiaali- ja terveysministeriö 

Erityisasiantuntija Kirsi Kaikko, sosiaali- ja terveysministeriö 

Erityisasiantuntija Lari Anttonen, työ- ja elinkeinoministeriö 

Erityisasiantuntija Eeva Liukko, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 

Erityisasiantuntija Antti Kuopila, Kuntaliitto 

Kehityspäällikkö Johanna Viita, Kuntaliitto 

 

Tekniset sihteerit:  

Projektisihteeri Katariina Niemelä, sosiaali- ja terveysministeriö 

Projektiassistentti Heli Wennäkoski, valtiovarainministeriö 

 
 


