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Maakuntauudistuksen toimeenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmä 
 

Maakuntauudistuksen projektiryhmä on asettanut maakuntauudistuksen toimeenpanon 
valtakunnallisen valmisteluryhmän toimikaudeksi 14.6.2016 - 15.4.2019. 
 
Valmisteluryhmän tavoitteena on tukea maakunnissa tapahtuvaa uudistustyötä sen esi-
valmistelu-, valmistelu- ja käynnistämisvaiheessa.  
 
Valmisteluryhmän tehtävänä on:  
- tukea suunnittelutyötä maakuntien perustamiseksi, alueilla ja maakunnissa tapahtu-

vaa uudistustyötä sen esivalmistelu-, valmistelu-, käynnistämisvaiheessa. Tuella tar-
koitetaan kannustusta, neuvontaa ja ohjausta muutosvision ja tavoitteiden asettami-
sessa, muutossuunnitelman laadinnassa ja uudistuksia koskevan lainsäädännön 
voimaan tultua sen toimeenpanossa ja seurannassa, maakuntien perustamiseen liit-
tyvissä hallinnon ja toiminnan järjestämisen kysymyksissä sekä maakunnille siirtyvi-
en tehtävien edellyttämän muutoksen toteuttamisessa.  

- hyödyntää, levittää ja mallintaa uudistusprosessin läpiviemistä ja esiin nousevia hy-
viä käytäntöjä erityisesti esivalmisteluvaiheessa huomioiden asukkaiden ja henkilös-
tön osallisuus ja viestintä  

- edistää muutoksessa tarvittavan tiedon jakamista ja eri toimijoiden verkostoitumista 
ja vuorovaikutusta 

- koordinoida alueellista valmistelua siten, että tehtävissä ratkaisuissa otetaan huomi-
oon uudistusta koskevassa lainsäädännössä linjattavat ratkaisut ja periaatteet 

 
Uudistuksen esivalmisteluvaiheessa maakunnissa päätetään kullekin maakunnalle tar-
koituksenmukaisesta alueellisesta valmisteluorganisaatiosta ja työtavoista. Valmistelus-
sa on huomioitava uudistukselle valtakunnallisesti asetetut tavoitteet ja reunaehdot. Uu-
distuksen alueellisesta toteutuksesta säädetään hallituksen esitykseen sisältyvässä so-
te-järjestämislain ja maakuntalain voimaanpanolaissa.  

 
Ryhmä toimii kiinteässä yhteistyössä uudistuksen alueellisen toimeenpanon vastuuval-
mistelijoiden kanssa. Lisäksi se tekee yhteistyötä sote-uudistuksen toimeenpanon val-
misteluryhmän kanssa. Osaltaan se päättää asioista, jotka viedään myöhemmin asetet-
tavaan sote- ja maakuntauudistuksen yhteistyöryhmään.  
 
Ryhmä toimii maakuntauudistuksen projektiryhmän alaisuudessa ja sen tulee ottaa 
huomioon myös muissa kuin edellä mainituissa uudistuksen valmisteluryhmissä tehtävä 
työ sekä hallituksen uudistukselle asettamat yleiset tavoitteet. Valmisteluryhmä voi pe-
rustaa jaostoja tai alatyöryhmiä. 

 
Maakuntauudistuksen projektiryhmä voi tarkistaa ryhmän kokoonpanoa aina kun se on 
tarkoituksenmukaista ja aina siirryttäessä uudistuksen eri vaiheesta toiseen eli esival-
misteluvaiheesta valmistelu- ja käynnistämisvaiheeseen.  
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Tätä alueuudistus.fi –sivuilla olevaa kopiota asettamispäätöksestä päivitetään kokoonpanon 
osalta niin, että se on ajan tasalla. Päivitetty viimeksi 21.2.2017. 
 
 

Ryhmän kokoonpano:  
 
Puheenjohtaja:  
Muutosjohtaja Pauli Harju, valtiovarainministeriö 
 
Varapuheenjohtajat:  
Ylijohtaja, osastopäällikkö Päivi Laajala, valtiovarainministeriö 
Muutosjohtaja Sinikka Salo, sosiaali- ja terveysministeriö  
 
Jäsenet: 
Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm, valtiovarainministeriö 
Finanssineuvos Teemu Eriksson, valtiovarainministeriö (varajäsen neuvotteleva virka-
mies Mikko Saarinen, valtiovarainministeriö) 
Finanssineuvos Tuomo Mäki, valtiovarainministeriö  
Johtaja Kari Paaso, sosiaali- ja terveysministeriö 
Osastopäällikkö, ylijohtaja Juha Niemelä, maa- ja metsätalousministeriö 
Kehitysjohtaja Outi Ryyppö (varajäsen neuvotteleva virkamies Mikko Kuoppala), työ- ja 
elinkeinoministeriö 
Ylitarkastaja Anu Kerkkänen, ympäristöministeriö (varajäsen neuvotteleva virkamies 
Antton Keto) 1.2.2017 alkaen 
Neuvotteleva virkamies Taito Vainio sisäministeriö 1.2.2017 alkaen 
Ylijohtaja Kaisa Ainasoja, Lapin aluehallintovirasto (varajäsen ylijohtaja Sirkka Jakonen, 
Itä-Suomen aluehallintovirasto) 
Ylijohtaja Mika Soininen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (varajäsen ylijohtaja Pasi Pat-
rikainen, Keski-Suomen ELY-keskus) 
Alueellisen valmistelun edustajat (nimetään myöhemmin)  
 
Asiantuntijasihteerit:  
Ylitarkastaja Suvi Savolainen, valtiovarainministeriö 
Ylitarkastaja Antto Korhonen, valtiovarainministeriö 
Ylitarkastaja Lari Anttonen, työ- ja elinkeinoministeriö 
Erityisasiantuntija Janne Savolainen, työ- ja elinkeinoministeriö 

 
Pysyvä asiantuntija: 
Kehityspäällikkö Jarkko Huovinen, Suomen Kuntaliitto 
 
 
 


