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Maakuntien tilannekuvan muodostuminen

• Virtuaalinen maakuntakierros toteutettiin elo-lokakuussa 2018.
• Kysely muutosjohtajille elokuussa

• Täydentävä keskustelu kyselyssä esitetyistä asioista syys-lokakuun aikana

• Maakunnista mukana muutosjohtajat ja vaihtelevasti muuta
muutoshenkilöstöä

• Tilannekeskuksesta VM:n ja STM:n edustajat mukana

• Tässä esitetyn tilannekuvan pohjana on maakuntien muutosjohdon
oma näkemys tilanteesta.

• Arvioita on muutettu keskustelun pohjalta niin, että maakuntien
tilanne on ainakin jossain määrin vertailukelpoinen.

• Arviot ovat kuitenkin aina subjektiivisia näkemyksiä tilanteesta

• Tilannekuvaa on täydennetty tietojohtamisen ja ICT-valmistelun osalta
erikseen tehdyillä selvityksillä.
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Tilannekuvan muutokset syksyllä 2018

• Päätöksien puute jo johtanut siihen, että maakuntien 
valmistelutilanteessa on tapahtunut eriytymistä: osassa 
maakuntia valmistelussa on jääty odottamaan päätöksiä, osa on 
jatkanut epäselvästä tilanteesta huolimatta.

• Maakunnittainen tilannekuva on muuttunut: vuoden 2018 alussa 
hitaasti edenneet Lappi ja Kymenlaakso ovat selvästi saaneet 
muita kiinni.

• Nyt hitaammin edenneitä (Pohjanmaa, Päijät-Häme, Varsinais-
Suomi) selittää se, että näissä maakunnissa on jääty monissa 
kysymyksissä odottelemaan kansallisia päätöksiä.



Mikä on yleiskuva maakunnan 
valmistelun tilanteesta?

• Kansallinen tilanne näkyy kaikissa maakunnissa: 
• Siihen reagointi vaihtelee maakunnittain, osassa 

maakunnista valmistelu hidastunut merkittävästi
• Osa valmisteltavista asioista on jätetty odottamaan lakien 

voimaantuloa
• Valmistelussa keskitytään entistä enemmän niihin asioihin, jotka 

tulee tehdä joka tapauksessa.
• Maakunnallinen keskustelu poliittisissa ohjausryhmissä ja/tai 

kuntajohtajakokouksissa pääosin valmistelua tukevaa.
• Valmistelukoneisto edelleen aika hyvässä iskussa, ei esim. 

valmistelijoiden merkittävää palaamista taustaorganisaatioihin.
• Kuntayhtymien kautta etenemiseen on valmistauduttu joissain 

maakunnissa. Useimmat maakunnat odottavat valtakunnallisia 
ratkaisuja ennen mahdollisen sote-kuntayhtymän valmistelun 
käynnistämistä.

• Maakunnat varautuneet käyttämään vuoden 2018 rahoitusta 
alkuvuonna 2019 (tammi-maaliskuu).
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• Maakunnan järjestäjäorganisaation valmistelu on edennyt kaikissa 
maakunnissa 

• Organisaation koko hahmottumassa lähes kaikissa maakunnissa
• Useissa maakunnissa tavoitteena rakentaa järjestämistoiminnosta 

toimialariippumaton kokonaisuus
• Järjestämisen suunnitelma, tietomalli ja osaamisvaatimukset 

valmistelussa 
• Järjestäjän ja tuotannon välisessä suhteessa edelleen useita 

epäselviä asioita, myös sote- ja maku-palveluiden osalta 
järjestämisen ja tuotannon suhde näyttää rakentuvan eri logiikalla 

• Maakuntastrategian valmistelua on tehty viime ajat eriasteisesti 
• Osassa maakuntia varsinaisen strategiaprosessin käynnistäminen 

siirretty odottamaan lakien voimaantuloa 
• Osa yhdistää strategiaprosessin koetalousarvion valmisteluprosessiin

• Maakunnan ohjausmallien valmistelua halutaan tehdä kansallisesti yhdessä
• Maakuntien valmistelutilanne vaihtelee merkittävästi ohjausmallien 

osalta

Miten maakunnan järjestämistehtävän 
toimenpiteiden valmistelu on edennyt?
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Kuinka maakunnan toimielin- ja 
hallintorakenteen valmistelu on 
edennyt? 

• Toimielinmallit on luonnosteltu varsin pitkälle 
kaikissa maakunnissa.

• Lähes kaikissa maakunnissa mallista on myös tehty 
linjapäätös poliittisessa ohjausryhmässä. 

• Toimielinmallien valmistelussa korostunut halu 
vahvistaa päätöksentekijöiden roolia valmistelussa.

• Lautakuntamalli tulossa puoleen maakunnista ja 
puhdas valiokuntamalli vain Pirkanmaalle. Ns. 
hybridimalli on suunnitteilla neljään maakuntaan. 
Neljän maakunnan osalta malli on vielä linjaamatta.
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Miten maakunnan oman 
palvelutuotannon kilpailukyvyn 
kehittäminen on edennyt? 

• Tuotannon kilpailukykyä on valmisteltu eritahtisesti 
maakunnissa. 

• Asiassa pisimmälle edenneet valmistelevat
• liiketoimintasuunnitelmaa 
• rahoitusmallia 
• asiakasprosessien yhdenmukaistamista ja 

tuotteistamista
• Markkinakartoituksia ja yritystapaamisia on tehty laajasti 

sote-palveluista, mutta myös kasvupalveluista.
• Valinnanvapaus- ja kasvupalvelupiloteista odotetaan saavan 

oppia markkinoilla toimimiseen.
• 14 maakuntaa on mukana Sitran terveyskeskusten 

kilpailukyky –verkostossa.
• Brändin rakentamisessa ja viestinnässä ollaan takamatkalla 

yksityiseen verrattuna.
Etenemisessä ongelmia

Edennyt hitaasti

Edennyt

Etenee hyvin

Etenee 
erinomaisesti



Miten valmistelu maakunnan henkilöstön 
siirtymisessä, kouluttamisessa ym. 
tehtävissä on edennyt?

• Henkilöstösiirtojen valmistelua on tehty kaikissa maakunnissa niin 
pitkälle kuin tässä vaiheessa mahdollista.

• Luovuttavien organisaatioiden henkilöstön osallisuus/viestintä on 
haastavaa:

• Henkilöstötyöryhmät ja-foorumit laajasti käytössä, samoin 
erilaisia henkilöstöviestinnän muotoja käytetään aktiivisesti

• Luovuttavien organisaatioiden henkilöstön tavoittaminen 
erityisesti isoissa organisaatiossa epävarmaa

• Muutosvalmennuksen tila vaihtelee maakunnittain:

• Muutamassa esimiesvalmennus jo käynnissä, usealla 
suunnitteluprosessi esimies-ja henkilöstökoulutukseen

• Osa odottaa kuitenkin lainsäädäntöä

• Apuna käytetään mm. Kevan hanketta ja/tai ESR-rahoitusta

• Myös maakunnallisia HR-toimintamalleja valmistellaan

Edennyt

Etenee hyvin

Etenee erinomaisesti



Miten maakuntien välinen yhteistyö 
ja yhteistyön valmistelu on edennyt?

• Sote-valmistelu on monissa maakunnissa edelleen esh-painotteista
• Eteenpäin on kuitenkin menty: valmisteluryhmät on pääosin 

perustettu ja Yta-sopimusta valmistellaan 
• Yhteisiä palveluita on kehitetty jonkin verran maakuntien 

yhteistyönä
• ELY-kokonaisuuksien osalta yhteistyön valmisteluaikataulu hidastunut

• Neuvotteluita on käyty teemoittain eri suuntiin, maakuntien 
sisällä on edelleen erilaisia käsityksiä yhteistyön suunnista 

• Rakennerahastoasiat halutaan hoitaa ensisijassa 
maakunnallisesti 

• Kunta/maakunta –suhde on agendalla kaikkien maakuntien 
valmistelussa

• Valmistelun tilannekuva maakunnallisissa kj-kokouksissa tms. 
• Maakuntavalmistelijat ovat tehneet laajojakin kuntakierroksia
• LAPE- ja I&O- hankkeet suuressa roolissa yhteistyön 

rakentajana, samoin HYTE-asiat
• Yhteiset tukipalvelut valmistelussa useassa maakunnassa
• Kokonaisvaltaista kunta/maakunta -yhteistyön suunnittelua 

tehty vain muutamassa maakunnassa Edennyt hitaasti

Edennyt

Etenee hyvin



Miten kansalaisten osallistumis-
järjestelmien rakentaminen on edennyt?

• Kansalaisten osallistumisen merkitystä uudessa maakunnassa 
pidetään tärkeänä, osa on rakentamassa kokonaisvaltaista 
osallistumisen mallia maakuntaan.

• Kansalaisten ja järjestöjen osallisuuden kehittäminen on edennyt 
melko hyvin kaikissa maakunnissa

• Lähes kaikissa maakunnissa osallisuussuunnitelma on tekeillä tai 
valmis

• Lakisääteisten vaikuttamistoimielimien valmistelussa on edetty hyvin
• Hankkeet ovat vieneet eri osallistumismuotoja eteenpäin
• Nuorison vaikuttamismahdollisuudet korostuvat joissakin 

maakunnissa

• Järjestöt ovat olleet valmistelussa aktiivisia, maakuntiin on 
perustettu järjestöneuvottelukuntia ja yhteistyöelimiä.

• Poliittiset ohjausryhmät ovat vaihtelevasti käsitelleet 
osallistumissuunnitelmia ja suoran demokratian malleja ja niiden 
suhdetta edustukselliseen demokratiaan.

Edennyt
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Etenee erinomaisesti



Kansallista valmistelua vaativia asioita 
maakuntien näkökulmasta

• Maakuntien rahoitus 2021-

• Järjestämisen ja tuottamisen välisen suhteen selkiyttäminen
• Viranomaistehtävät, omavalvonta, asiakas/palveluohjaus, 

järjestäjäorganisaation ja liikelaitoksen työnjako

• Tuotannon ohjausmallit

• Sote- ja maku-palvelujen erilaiset logiikat

• Tiedolla johtamisen toteutusmallit

• Muutostuki toimeenpanossa
• Valmistelun rahoitus, pilottien/kokeilujen rahoitus, valinnanvapauden 

toiminta- ja rahoitusmallit, kansallinen muutosvalmennus, konsultointi, 
tuotannon yhtiöittämisen edellytykset/mahdollisuudet, konsernipalveluiden 
tuotteistaminen



Tietojohtamisen tilannekuva

Lähteet: TEAS-hanke, Tietojohtamista maakunnissa suunnittelevien henkilöiden haastattelut

ja maakuntien dokumentoidut tietojohtamisen suunnitelmat. Syksy 2018



Digimuutosohjelma: maakuntien tilanne 
(lokakuu 2018)

• Maakuntien ICT-toteutus 
etenee.

• Lainsäädännön 
keskeneräisyys ja 
aikatauluepävarmuus 
aiheuttavat muutoksia 
hankesuunnitelmiin ja 
vaikuttavat 
rekrytointeihin. Osaavien 
resurssien rekrytointi on 
haastavaa.

• Epäselvyydet 
päätöksentekijöistä 
hidastavat koko 
valmistelua ja toteutusten 
aikatauluikkuna kapenee 
entisestään.

• Roolien tarkentamiselle on 
edelleen tilausta.

• Maakuntien 
arkkitehtuurityö on 
edennyt. 




