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Sote-uudistuksen muutoksentuki - toimeenpanosuunnitelma 1.1.- 30.6.2017 

Muutostuen keskeinen tavoite on uudistuksen toimeenpanon varmistaminen maakunnissa suunnitellussa 
aikataulussa. Sote-muutosjohtaja vastaa strategialähtöisesti uudistuksen alueellisen toimeenpanon johta-
misesta ja toteutuksesta yhteistyössä alueiden ja sidosryhmien kanssa. Muutostuki toteutetaan yhteistyös-
sä valtiovarainministeriön kanssa. 

1. Alueellisen valmistelun seuranta 

Kaikkien alueiden muutostyö on käynnistynyt. Liitteessä 1 on kuvattu sote-valmistelun etenemistä alu-
eittain muutamien määritteiden sekä yleisarvion perusteella.  

Alueellisen valmistelun etenemisestä tehdään kaksi valtakunnallista seurantaa yhteistyössä VM:n kans-
sa. Ensimmäisen seurantakysely tarkastelee esivalmisteluvaiheen toteumaa maaliskuussa 2017 ja 
suunniteltua toteutusta kesäkuun loppuun. Seuranta toistetaan esivalmisteluvaiheen päättyessä. Alu-
eet tekevät myös loppuraportit esivalmistelutyöstään 30.6.2017 mennessä.  

Seurannassa keskitytään mm. seuraaviin osa-alueisiin: 
- Onko maakunnan osalta tehty nykytilan kartoitus (sis. mm. palveluverkko, henkilöstö, omaisuus, 

kiinteistöt, ICT, digitalisaation hyödyntäminen)? 
- Minkälaista valmistelua palveluiden järjestämisen osalta on tehty? 
- Onko yhteistyörakenteiden (yhteistyöalueet, maakunta-kunta, palvelujen tuottajat) valmistelu 

käynnistetty? 
- Onko väliaikaishallinnon toimintasuunnitelma tehty? 
- VM:n kysymyspatteristo on valmisteilla 

 
2. Sote- ja maakuntauudistuksen tiekartta 

Tiekarttaa eli uudistuksen toimeenpanosuunnitelmaa päivitetään jatkuvasti. Tammikuun 2017 lopussa 
tiekarttaan oli kuvattu asiat, jotka alueilla on tehtävä esivalmisteluvaiheessa. Maaliskuun 2017 loppuun 
mennessä tiekarttaan valmistuu kuvaukset tehtävistä, joiden tulee olla valmiina väliaikaishallinnon ai-
kana.  

Sosiaalihuollon näkyvyyttä tiekartassa parannetaan kevään aikana. Toimeenpanon valmistelussa paino-
tetaan tukea keskitetyn asiakas-/palveluohjauksen mallin kehittämiseen, yhteen sovitettujen palvelujen 
ja palvelukokonaisuuksien kehittämiseen ja rakenteellisen sosiaalityön (shl 7 §) hyödyntämiseen sosiaa-
listen ongelmien ehkäisemisessä ja korjaamisessa.  

Tiekartan sisältöjä rakennetaan yhteistyössä eri ministeriöiden, Kuntaliiton, Kuntatyönantajien, Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen ja maakuntien kanssa. Tavoitteena on, että se olisi riittävän konkreettinen 
ja vastaisi uudistuksen valmistelijoiden tarpeisiin alueilla. Tiekartan rakenne ja tekninen toteutus uudis-
tetaan saadun palautteen perusteella maaliskuun 2017 aikana. 

3. Työryhmät  

3.1. Sote-uudistuken valtakunnallisen valmisteluryhmän tehtävänä on edistää muutoksessa tarvitta-
van tiedon jakamista ja eri toimijoiden vuorovaikutusta. Ryhmä on tehnyt kiinteää yhteistyötä 
maakuntauudistuksen toimeenpanon valmisteluryhmän kanssa mm. tiekartan, maakuntastrategi-
an, muutosvision ja palvelulupauksen työstämiseksi. Ryhmän kokoonpano ja organisoituminen ar-
vioidaan ja päivitetään maaliskuun 2017 aikana. 

3.2. Maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja sen johtaminen ryhmä toimii toi-
meenpanon valtakunnallisen valmisteluryhmän alaisena ja sen keskeisenä tehtävänä on edesaut-
taa maakuntia järjestämisvastuuseen kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Ryhmän ensimmäinen 
keskeinen tuotos on järjestämisen käsikirja, joka toimii väliaikaishallinnon ja ensimmäisen maa-
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kuntahallituksen työkaluna järjestämisvastuun toimeenpanossa. Järjestämisen työkirjan ensim-
mäinen versio valmistuu toukokuussa 2017. Ryhmän työ päättyy väliaikaishallinnon ajanjakson 
päättyessä 28.2.2018.  

3.3. Järjestämisen edellytykset -työryhmä tulee sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoryhmien 
alaryhmäksi maaliskuusta 2017 lukien. Valmisteluryhmän tehtävänä on määritellä kriteerit sosiaali- 
ja terveyspalveluiden järjestämisen edellytyksille. Työryhmän tavoitteet tarkentuvat maaliskuussa 
2017. 

3.4. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteistyöryhmä aloitti työnsä tammikuun lopussa 2017. Yhteistyö-
ryhmän tehtävänä on tuoda edustamiensa tahojen näkemyksiä uudistuksen toimeenpanoon sekä 
jakaa ja toimeenpanna edustamiensa tahojen kautta yhdessä luotua näkemystä ja linjauksia. Ryh-
män jäsenet rakentavat tahoillaan muutosvisiota eri toimintojen näkökulmasta ja tuovat näkemyk-
sensä yhdessä jaettavaksi ja levitettäväksi kesäkuussa 2016. Työryhmä kokoontuu 2-4 kertaa vuo-
dessa. 

3.5. Viestintäryhmä suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa sote-uudistuksen muutosviestintää valtakun-
nallisesti ja tukee maakuntien muutosviestintää. Se varmistaa, että uudistuksen sidosryhmille vies-
titään säännöllisesti ja riittävästi uudistuksen etenemisestä ja toimeenpanosta. 

Sote-muutosjohtajan viikoittainen uutiskirje on yksi vakiintunut viestinnän muoto, jota jatketaan 
vuonna 2017. Alueuudistus.fi:ssä ja uutiskirjeessä viestitään ajankohtaisista asioista mm. tiedot-
teiden, blogien ja uutisartikkeleiden muodossa.  

Maakuntien viestijöille ja muutosjohtajille järjestettiin tammikuussa 2017 viestintävalmennuksen 
ensimmäinen jakso, toinen on toukokuussa 2017. 

Yhteistyössä Fountain Park Oy:n ja VM:n kanssa toteutettiin aivoriihikysely sote- ja maakuntauu-
distuksessa mukana oleville eri alojen ammattilaisille tammi- ja helmikuussa 2017. Aivoriihen ta-
voitteena oli kerätä ammattilaisten näkemyksiä uudistuksen onnistuneesta toteuttamisesta ja tällä 
hetkellä askarruttavista asioista. Aivoriiheen osallistui 10 033 henkilöä. Tulosten analysointi on 
käynnissä ja niitä hyödynnetään sote-muutosjohtaja Sinikka Salon ja maakuntauudistuksen muu-
tosjohtaja Pauli Harjun yhteisellä maakuntakierroksella, joka alkaa 16.2.2017. Kyselyn loppuraport-
ti valmistuu maaliskuun lopussa 2017 ja se julkaistaan alueuudistus.fi -sivuilla. 

4. Maakuntakierros talvi 2017 

Sote-muutosjohtaja ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja tekevät yhteisen maakuntakierroksen 
helmi-huhtikuun aikana. Mukana on myös muiden sote- ja maakuntauudistuksen kannalta olennaisten 
ministeriöiden ja toimijoiden edustajia. Tilaisuuksissa käydään vuoropuhelua eri ministeriöiden, aluei-
den vastuuvalmistelijoiden ja yleisön kanssa lainsäädännön etenemisestä ja kriittisistä kohdista alueen 
muutosvalmisteluissa. Työpajoissa työstetään maakunnan ja sen palveluiden rakentamista yhdessä mi-
nisteriöiden asiantuntijoiden kanssa. Lisätietoja: http://alueuudistus.fi/muutosjohtajien-
maakuntavierailut-2017 

5. Sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtamisvalmennus käynnistyy syksyllä 2017. Muutosjohtamis-
valmennuksen tavoitteena on edistää käynnissä olevaa sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoa 
vahvistamalla alueellisten toimijoiden valmiuksia strategisten muutosten toteuttamisessa. Valmennus 
tukee uudistuksen eri vaiheita vuosina 2017 – 2019. Sen palveluintegraattorina toimii HAUS kehittämis-
keskus Oy. Projektinjohtajan valinta on meneillään. 

6. Valtioneuvoston kanslian TEAS-hankkeet käynnistyvät helmikuun 2017 lopussa. Hankkeiden ohjaus 
tulee sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmien vastuulle ja hankkeet toimivat alueellisten muu-
toksen tekijöiden tukena ja seuraavat uudistuksen etenemistä alueilla. Vuoden 2017 hankkeet ovat: 1. 
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Sote- ja maakuntauudistuksen yhteistyötarpeet, Mdi Public Oy, 2. Sote- ja maakuntauudistuksen toi-
meenpano, Mdi Public Oy ja 3. Sote- ja maakuntauudistuksen ohjaus, NHG. Hankkeet toteutetaan vuo-
sina 2017-2018. 

7. Sotedigi-muutosohjelma jatkuu vuonna 2017. Sote- ja maakuntauudistukselle asetettujen tavoitteiden 
toteutuminen edellyttää tietohallinnon ohjauksen ja ICT-palvelutuotannon uudistamista sekä digitali-
saation toimeenpanoa ja palvelujärjestelmän ja ammattilaisten toiminnan muutosta. Vuoden 2017 
alussa käynnistyy valtakunnallisesti koordinoituna maakuntien muutossuunnittelu ja toimeenpano jat-
kuvuuden varmistamiseksi sekä uusien palveluiden ja digitalisaation hankevalmistelu.  

8. Tietopohjan vahvistamiseksi THL:n tietotuotanto tullaan uudistamaan vuoden 2017 aikana siten, että 
tietopohja laajenee ja se vastaa valtakunnallisen ohjauksen ja maakunnallisen johtamisen tarpeita sekä 
mahdollistaa asiakkaiden valinnanvapauden. THL on projektoimassa työtä ja rekrytoimassa tarvittavia 
osaajia THL:lle määriteltyjen uusien tehtävien toteuttamiseksi. 

Tällä hetkellä tietopohjatyö tapahtuu sote-uudistuksen valmistelussa hajautetusti. Keskeinen koordi-
naatio tapahtuu KUVA-ryhmän, sote-digi-ryhmän ja maakuntatietoryhmän välillä. Toimeenpanoala-
ryhmän keskeinen tehtävä on jatkojalostaa KUVA-ryhmän alaryhmissä v. 2016 tuotettuja mittareita ta-
voitteena mittariston ottaminen tuotantoon vaiheittain vuosina 2017-
2025.Toimeenpanoalatyöryhmässä on mukana myös maakuntien edustajia. 

9. Sote-uudistuksen maakunnalliset koordinaattorit aloittavat työnsä heinäkuussa 2017 valtionavustuk-
sella. Koordinaattoreiden tehtävänä on auttaa maakuntia huolehtimaan vuoden 2019 alkuun mennessä 
eri tahojen kanssa käytävistä neuvotteluista, suunnitelmien ja sopimusten laadinnasta. Valtionavustuk-
sen jakamiseen liittyvien hallinnollisten toimenpiteiden valmistelu käynnistyy maaliskuussa 2017. 

10. Hallituksen kärkihankkeet tukevat sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteiden toteutumista ja ne nivo-
taan kiinteästi osaksi sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon valmistelua.  

 

Liite 1: Taulukko: Maakuntien sote-valmistelun tilanne 

Liite 2: Karttakuva: Sote-valmistelun tilanne 
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