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Miten turvaamme 
kyvykkyytemme 
onnistuneesti 
toimeenpanna 
maakunta- ja sote-
uudistuksen 

Projektiohjausryhmän rooli 

Projektiohjausryhmän 1. kokous 
26.9.2017 
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Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpano 

• Uudistus hyvin merkittävä: 
• talouspolitiikan toimenpiteenä: julkisen talouden kestävyysvajeen 

pienentäminen - yli 3 mrd euron kustannuspaineen pienenemä 
tavoitteena 

• luottamukselle julkiseen päätöksentekoon ja päätöksentekokykyyn 
• julkisten palveluiden ja hallinnon digitalisaation mahdollisuuksien 

hyödyntämiselle 
• tulevaisuuden hyvän hallinnon rakentamiselle 
• talouden kasvun ja innovaatioiden sekä työllisyyden edistämiselle 
• terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiselle sekä terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämiselle 

 
• Historiallisen laaja uudistus, jonka toimeenpanon ohjaus 

valtioneuvoston vastuulla 
• toimeenpano edellyttää päämäärätietoisuutta, ratkaisuhakuisuutta, 

luottamusta, sinnikkyyttä, ohjaustietoa sekä osaamista ja sen yhdistelyä 
• aitoa dialogia toimeenpanijoiden ja sidosryhmien kanssa, oppivaa 

itsereflektointia 
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Miten onnistumme? 
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” 

Valmistelutyö  
ja toimeenpano 
kiivaimmillaan 
2018–2019 
 

Johtaminen, hallinto, 
ICT ja digi, talous, 
henkilöstö, kiinteistöt, 
sopimukset 

Monialaisuuden 
hallinta ja 
yksityiskohtien 
osaaminen 
 

Modernit vuorovaikutteiset ja digiä hyödyntävät palvelut ja hallinto 
 

Kaikki julkisen hallinnon toimijat, 
kunnat, alueelliset ja maakunnalliset 
tahot, valtion hallinto, virastot 

 = yhteinen vastuu onnistumisesta 
           = sidosryhmien kanssa tehtävän       
               yhteistyön suuri merkitys 

Kansalaiset, 
järjestöt ja 
elinkeinoelämä 
odottavat 
hallinnolta  
hyvää sisäistä 
yhteistyötä. 
 

ASENNE. RATKAISUHAKUISUUS. SUUNNASSA PYSYMINEN. 
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Projektiohjausryhmän rooli johtamisrakenteessa 
• Asettamispäätös 
• Laajennettu virkamiesjohtoryhmä 

• yhteinen suunta ja sitoutuminen siihen 
• yhteinen sitoutuminen samansuuntaiseen toimintaan 
• legitimiteetti päätöksenteolle virkamiesvalmistelussa 
• aktiivisuus ottaa asioita toimialalta esille sekä osallistuminen yhteisen valmistelun 

organisointiin => yhteiset tavoitteet ja yhteiset suunnitelmat 
• laaja-alainen mutta tehokas yhteensovitus 
• jokaiselta jäseneltä lisäarvoa työhön ja kollektiivina vielä enemmän: mitä minä ja 

taustaorganisaationi ja me yhdessä voimme tuoda työhön 
• Otetaan koppi: valta ja vastuu tasapainossa, linjassa tehtävälle työlle tavoitteet ja 

aikataulut 
• Laitetaan töpinäksi: töpinä eli organisoidaan toiminta - tilannekeskus ja muut, kaikki 

yhteinen valmistelu projektoidaan 
• On vahva nyrkki: valtioneuvoston ja maakuntien yhteinen näkemys 

• strateginen johto: virkamiesjohtoryhmä ja projektiohjausryhmä: yhdessä 
johtaminen 

• operatiivinen johto: toimeenpanon valtakunnalliset koordinaattorit, sote -
osaprojektin johto, muutosjohtajat, projektipäälliköt ja valmistelyryhmien pj:t 

• projektivalmistelun ja linjaorganisaatiossa tehtävän työn yhdistäminen: tavoitetta 
häiritsevien tekijöiden ja muutosvoimien havannointi, hallinta ja yhteensovitus 

26.9.2017 4 Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti /VM 



- 

Toimeenpanon johtamisen näkökulmasta 
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EDUSKUNTA 

OPERATIIVINEN JOHTO 
 

STRATEGINEN JOHTO 
Virkamiesohjausryhmä - seuranta, iso kuva 

Virkamiesjohtoryhmä 
Projektiohjausryhmä 

***Yhteiset 
tavoitteet ja 
toimenpiteiden 
asettaminen*** 

 
HALLITUS 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta - investointilinjaukset 
Reformiministerityöryhmä 

Maakuntien perustaminen 
Sote-järjestäminen 
Muutosjohtajat 

Valtion palvelulupaus 
Puitteiden ja alustojen luonti 
Toimeenpanon koordinaattorit 
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Valtion toimeenpanoprojektit  
Linjaorganisaatiossa tehtävä 
toimeenpanotyö 

Maakuntien perustamisen 
esivalmistelu 
Väliaikainen toimielin 
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Projektiohjausryhmän rooli 

• Ohjausryhmän pitää onnistua 

 

• toimeenpanon järjestämisessä ja johtamisessa: toimeenpanolla VN:n yhteinen 
runkosuunnitelma (tavoitteet, tiekartta) 

• ministeriöiden voimavarojen yhdistäminen ja hyödyntäminen 

• tiedolla johtamisessa ja tiedon saamisessa johtamiseen ja toimeenpanoon 

• uudistuksen tavoitteiden saavuttamisessa ja sen arvioinnissa (palveluiden 
saatavuuden ja uudistumisen sekä yhdenvertaisuuden tavoitteet, 
kustannussäästötavoitteet) 

• korjausliikkeitä edellyttävien havaintojen tekemisessä ja riskien ennakoinnissa 
sekä korjaaviin toimiin oikea-aikaisesti ja oikeassa laajuudessa ryhtymisessä 

• vuorovaikutus maakuntien kanssa ja sidosryhmävuorovaikutuksen 
järjestämisessä 

• yhteisten, hyvin selkeiden ja ymmärrettävien viestien muotoilussa ja 
lähettämisessä 

• uudistusta koskevien mielikuvien ja todellisuuden yhteensovittamisessa: 
positiivisen muutoksen uskottavassa tarinassa 
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Mahdolliset kipukohdat 

• Osaaminen ja sen hyödyntäminen: kaikki 
olemassa oleva ja soveltuva 
yritysosaaminen käyttöön 

• Tieto ja sen hyödyntäminen 

• Kyky yhdistää osaamista ja tietoa  yli 
organisaatiorajojen 

• Projektointi ja resurssointi: oikeat henkilöt 
ja ajankäyttömahdollisuus 

• Projektien yhteenliittymien ja 
keskinäisriippuvuuksien hallinta 

• Projektien ja valmisteluryhmien 
puheenjohtajien ja sihteereiden aktiivinen 
työote sekä yhteydenpito riippuvuuksien 
hallinnassa 

• Selkeät pelisäännöt ja luottamus niihin 

• yhteinen näkökulma  

• riittävän aikainen sisäinen yhteistyö 

• Luottamus ja rakentava yhteistyö 

• Pelisäännöt linjaorganisaation ja 
projektiorganisaation rooleissa 

• sovittu, missä asioissa valmistelu projektissa 
ja sitoutuminen siihen asiantuntemuksella, 
riittävän aikainen perehtyminen ja reagointi 
ongelmiin 

• malli, mitkä tehdään projektissa ja mitkä 
asiat ja millä aikataululla siirretään 
linjaorganisaatioon 

• sovitaan ja luotetaan, missä asioissa 
valmistellaan projektissa 

• Luottamus ja yhteistyö ministeriöiden ja 
maakuntien välillä 

• maakuntien itsehallinnollisuuden 
ylläpitäminen ja mikromanageerauksesta 
luopuminen 

• vaikutusten systemaattinen arviointi ja 
yhdistäminen johtamiseen, olemassa olevien 
prosessien (JTS, simulointiharjoitus) 
tehokas hyödyntäminen) 7 26.9.2017 
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Ulkoisen vaikuttavuuden kannalta kipukohtia 

• Isot kaupungit ja kaupunkien tehtävät ja roolin selkeyttäminen: 
vahvat kaupungit vahvoissa maakunnissa -uskottavat 
toimenpiteet 

• Kunnan ja maakunnan luontevan yhteistyön järjestäminen ja 
siihen myötävaikuttaminen, kuntien omaisuus- ja rahoitusriskien 
hallinta 

• Henkilöstön ja asiakkaiden sekä asukkaiden näkökulmien aito 
huomiointi ja uudistuksen ymmärrettävyys ja legitimiteetti 

 

• Ison fuusioprosessin hallinta uskottavalla tavalla 

• Kustannussäästöjen ja aitojen vaikuttavuusparannusten 
aikaansaanti 
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Kohti kestävyysvajeen lähes puoleen 
pienentävää ja uuden kasvualan Suomeen 
turvaavaa uudistusta - miten me teemme sen 
yhdessä? 
  
- Miten rakennamme yhteisen tekemisen ja mitkä 
ovat sen pelisäännöt, joihin sitoudumme? 
- Mitä lisäarvoa minä ja organisaationi kollektiivina 
tuon ja miten me olemme ryhmänä enemmän kuin 
sen jäsenet? 


