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Johdanto 

Maakunta- ja sote-uudistus on siirtymässä lainvalmistelusta uudistuksen toimeenpanovaiheeseen, jolla luo-
daan maakuntien toiminnan edellytykset vuoteen 2021 mennessä. 

Uudistuksen organisointi on muokattu keväällä 2018 paremmin toimeenpanoa tukevaksi. Uudistuksen joh-
tamisjärjestelmää on selkeytetty, työryhmiä on karsittu ja maakuntien roolia toimeenpanon valmistelussa on 
vahvistettu. Toimeenpanon onnistumiseksi on erityisesti keskitytty valtioneuvoston yhteisen ja yhtenäisen 
ohjauksen valmisteluun ja siihen, että eri ministeriöissä ja niiden hallinnonaloilla toimeenpano muodostaa 
yhtenäisen kokonaisuuden. Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon tavoitteet ja johtaminen on ku-
vattu luvuissa 1 ja 2. 

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon konkreettiset toimenpiteet tehdään maakuntien valmistelua 
tukevissa verkostoissa, poikkihallinnollissa muutosohjelmissa ja niitä täydentävässä sektorikohtaisessa val-
mistelussa sekä työryhmissä. Verkostot, muutosohjelmat ja muu valmistelu on kuvattu suunnitelman luvussa 
3.  

Runkosuunnitelma on päivitetty vastaamaan hallituksen kesällä 2018 tekemiä linjauksia maakunta- ja sote-
uudistuksen aikataulusta.  
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1 Rakennamme yhdessä maailman parhaat maakunnat – toimeenpanon tavoit-
teet 

 

Maakunta- ja sote-uudistus on historiallisen suuri uudistus, joka toimeenpannaan maakuntien, ministe-
riöiden, valtion virastojen sekä kuntien yhteistyöllä. Maakuntien toimeenpanossa on tällä hetkellä noin 
700 palkattua valmistelijaa ja ministeriöiden virkamiehistä noin 100 on nimetty uudistusta koordinoivan 
valtioneuvoston yhteisen tilannekeskuksen toimintaan. Lisäksi maakuntien yhteisissä palvelukeskuksissa 
työskentelee yli 50 asiantuntijaa. Eri työryhmissä työskentelevien asiantuntijoiden lukumäärää ei ole 
erikseen arvioitu, mutta määrä on todennäköisesti useita tuhansia laskettaessa maakuntavalmisteluun 
osallistuvat koko Suomen osalta. 

Ministeriöt ja maakunnat huolehtivat yhdessä uudistuksen tavoitteiden saavuttamisesta. Tavoitteiden 
saavuttamisen keskeinen edellytys on onnistunut muutoksen johtaminen, jossa vastuut ovat selkeät, eri 
vaihtoehtojen vaikutukset tavoitteiden saavuttamiseen ja kustannuskehitykseen tunnistetaan ja palvelu-
jen jatkuvuus varmistetaan koko uudistuksen ajan. Valtakunnallisessa toimeenpanossa kiinnitetään huo-
mioita myös tunnistettuihin taitekohtiin, kuten väliaikaishallinnon ja maakuntavaltuustojen toiminnan 
käynnistymiseen. 

 

Toimeenpanoa ohjaavia tavoitteita ovat:  

1. Palvelut siirretään uudistuvina perustettaviin maakuntiin 
 Uudistetaan ja digitalisoidaan palveluita 
 Digitalisoinnissa hyödynnetään kansallista palveluarkkitehtuuria  
 Tuetaan maakuntia ja kuntia luomaan toimivat yhteistyömuodot ja palvelurajapinnat 

 
2. Palvelutason säilyminen varmistetaan siirtymävaiheen yli  

 Nykyisten organisaatioiden palvelutaso säilytetään katkeamattomana muutosprosessissa 
 Tuetaan henkilöstön osaamisen ja tehtäviin liittyvän tietotaidon säilymistä muutoksessa 
 Varmistetaan henkilöstölle turvallisuuden tunne ja positiiviset tulevaisuuden näkymät 

 
3. Tuetaan alueellista valmistelua 

 Ministeriöiden tuki alueille on johdonmukaista ja viesti yhtenäistä 
 Annetaan laadukasta ja oikea-aikaista tukea maakuntien valmisteluun 
 Toimeenpanoa tehdään maakuntien muutosjohdon ja maakuntien muiden toimijoiden 

muodostamissa verkostoissa  
 Asukkaat otetaan mukaan uudistuksen toimeenpanoon 

 
4. Toimeenpanoon on käytettävissä riittävät resurssit 

 Tunnistetaan toimeenpanon kaikki resurssitarpeet 
 Varmistetaan riittävät ja katkeamattomat resurssit valtiolla ja maakunnissa  

 
5. Maakuntien ohjaus perustuu vuoropuheluun ja kumppanuuteen 

 Uudistuksen toimeenpano toteutetaan yhteistyössä valtion ja maakuntien kesken  
 Maakuntien ohjaus suunnitellaan yhteisen valtioneuvoston näkökulmasta yhdessä ministe-

riöiden ja maakuntien kesken  
 Ministeriöt varmistavat pysyvien tehtäviensä asianmukaisen resursoinnin ja osaamisen 
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2 Toimeenpanon johtaminen 
 
Maakunta- ja sote-uudistuksen siirtyminen lainvalmisteluvaiheesta uudistuksen toimeenpanoon on vaatinut 
organisaatiorakenteen uudistamista valtioneuvostossa. Toimeenpanon organisointimallia sekä valta- ja vas-
tuusuhteita on selkeytetty ja maakuntien muutosorganisaatioiden roolia vahvistettu. Kaikki sote- ja maakun-
tauudistuksen toimeenpanoa tekevät ministeriöt ovat mukana toteuttamassa valtioneuvoston yhteistä toi-
meenpanoa ja osallistuvat projektin johtoryhmän työskentelyyn ja tilannekeskuksen toimintaan. Tällä on var-
mistettu valtioneuvoston yhteinen ja yhtenäinen maakunta- ja sote-uudistuksen ohjaus.  
 
Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon organisoinnissa on erotettu strateginen ja operatiivinen 
taso. 
 
 
 

 
Kuva 1: Maakunta-ja sote-uudistuksen valmistelu- ja päätöksentekokaavio 
 

2.1 Strateginen taso 

Strategisella tasolla päätöksenteosta vastaavat reformiministeriryhmä, maakunta- ja sote-uudistuksen pro-
jektijohtaja ja projektin johtoryhmä. Projektin johtoryhmän alaisuudessa on koko toimeenpanon operatiivi-
nen valmistelu.  

Reformiministerityöryhmä on uudistuksen poliittinen johtoryhmä. Reformiministeriryhmässä käsitellään uu-
distuksen rahoitusehdotukset ja rahoituksen käyttösuunnitelma sekä hyväksytään uudistuksen toimeenpa-
noa koskevat linjaukset ja suunnitelmat. Talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa käsitellään omistajapoli-
tiikan ja investointien yleiset linjaukset.  



6 
 

Toimeenpanon strateginen vastuu on valtioneuvoston projektijohtajalla. Projektijohtaja vastaa uudistusko-
konaisuuden virkamiesvalmistelun ja toimeenpanon strategisesta johtamisesta ja yhteensovittamisesta. Pro-
jektijohtaja vastaa myös asioiden esittelystä ja raportoinnista reformiministerityöryhmälle ja talouspoliitti-
selle ministerivaliokunnalle sekä tarvittaessa informoi ministeriöiden kansliapäälliköitä. 

Projektin johtoryhmässä johdetaan virkamiesvalmistelua, varmistetaan projektin eteneminen, tavoitteiden 
saavuttaminen ja resursointi sekä huolehditaan työskentelyn priorisoinnista ja yhteensovittamisesta minis-
teriöissä. Projektin johtoryhmän puheenjohtaja on projektijohtaja. Johtoryhmään kuuluvat kaikkien maa-
kunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanoa tekevien ministeriöiden edustajat (VM, STM, TEM, SM, MMM, 
LVM, YM ja OKM). 

Projektin johtoryhmän tehtävänä on: 

1. johtaa maakunta- ja sote-uudistuksen virkamiesvalmistelua valtioneuvostossa; 
2. ohjata uudistuksen toimeenpanoon perustetun tilannekeskuksen toimintaa; 
3. käsitellä ja sovittaa yhteen uudistuksen toimeenpanoa koskevat JTS- ja talousarvioehdotukset; 
4. käsitellä uudistuksen toimeenpanon resurssien käytön tarkemman käyttösuunnitelman ja uudistuksen 

määrärahoista tehtävien merkittävien investointien investointisuunnitelmat; 
5. tehdä ehdotukset toimeenpanoa koskevien suunnitelmien päivityksestä vastuuministereille sekä refor-

miministerityöryhmälle ja tarvittaessa talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle; 
6. raportoida uudistuksen vastuuministereille ja reformiministerityöryhmälle uudistuksen toimeenpanon 

etenemisestä ja sen tuloksellisuudesta, erityisesti uudistuksen tavoitteiden saavuttamisesta. 
 

Asioiden valmistelu projektin johdolle 

Projektin johtoryhmän käsittelyyn tuotavat asiat valmistellaan pääsääntöisesti ministeriöissä. Valmisteltavat 
asiat käsitellään tarvittaessa ennen projektin johtoryhmän käsittelyä vastuuministeriön johtoryhmässä kun-
kin ministeriön käytäntöjen mukaisesti. Myös maakuntien muutosjohtajien kokouksesta voidaan tuoda ai-
heita projektin johtoryhmän käsittelyyn. Nämä ovat esimerkiksi kannanottoja maakuntavalmistelun kannalta 
keskeisiin asioihin, jotka maakuntauudistuksen muutosjohtaja esittelee projektin johtoryhmälle. 

Uudistuksen strategisen ja operatiivisen tason välissä yhteyshenkilöinä ovat tilannekeskuksen maakuntauu-
distuksen ja sote-uudistuksen muutosjohtajat sekä maakunta- ja sote-uudistuksen ministeriökohtaisten 
koordinaattorien/vastuuhenkilöiden ryhmä, johon kuuluvat kaikkien maakunta- ja sote-uudistuksen toi-
meenpanoa tekevien ministeriöiden edustajat. Ministeriöiden koordinaattoreista/ vastuuhenkilöistä koos-
tuva ryhmä kokoontuu viikoittain ja päivittää tiedot ministeriökohtaisesta valmistelusta ja valmistelee pro-
jektin johtoryhmän kokouksen asialistan. 

2.2 Valmisteluryhmät 

Maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmän alaisuudessa jatkavat Parlamentaarinen seurantaryhmä, Poik-
kihallinnollinen yhteistyöelin, Viestintäryhmä, Sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtamisvalmennuk-
sen strateginen ohjausryhmä, Maakuntarahoituksen ja ohjauksen valmisteluryhmä, sekä sote-uudistuksen 
erillisvalmistelu –kokonaisuus. Huhtikuussa 2018 lakkautettujen työryhmien tehtävät siirtyivät osaksi ver-
kostoja, muutosohjelmia, ministeriökohtaisen valmistelua tai käynnissä olevia työryhmiä.  
Alkuvuodesta 2019 asetetaan laaja-alainen seurantaryhmä ja henkilöstöfoorumi.  
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2.3 Operatiivinen taso 

Toimeenpanon operatiivinen taso koostuu maakuntavalmistelua tukevista verkostoista, ministeriöiden 
poikkihallinnollista muutosohjelmista ja muutosohjelmia täydentävästä eri ministeriöissä toteutettavasta 
valmistelusta. Operatiivisen tason koordinaatio toteutetaan maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekeskuk-
sessa, jonka tehtävänä on varmistaa verkostojen, muutosohjelmien ja täydentävän ministeriökohtaisen val-
mistelun asioiden eteneminen projektin johtoryhmän päätöksentekoon. Tilannekeskuksen laaja-alaisella val-
mistelijajoukolla varmistetaan tiedonkulku eri ministeriöiden välillä ja eri hallinnonalojen asioiden nousemi-
nen johtoryhmän päätettäväksi. 

Verkostojen ja muutosohjelmien prosessin omistajat raportoivat toimenpiteiden etenemisestä tilannekes-
kukselle. Tilannekeskus hyödyntää raportoitua tietoa uudistuksen tilannekuvan ylläpitämisessä. 

Verkostot, muutosohjelmat, ministeriöiden täydentävä valmistelu ja tilannekeskuksen tehtävät on kuvattu 
tarkemmin luvussa 3.  

 

 

 
Kuva 2: Toimeenpanon strateginen ja operatiivinen taso 

3 Toimeenpanon verkostot, muutosohjelmat ja muu valmistelu 

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanoa tehdään maakuntavalmistelua tukevissa verkostoissa, poikki-
hallinnollisissa muutosohjelmissa ja ministeriöiden täydentävänä valmisteluna. Verkostojen, muutosohjel-
mien, ministeriökohtaisen valmistelun ja työryhmien tehtävät sekä tilannekeskuksen rooli uudistuksen toi-
meenpanossa on kuvattu lyhyesti tässä luvussa.  
 



8 
 

3.1 Toimeenpanon verkostot 

Verkostot ovat maakuntien, ministeriöiden ja sidosryhmien yhteisen valmistelun alustoja ja niiden tehtävänä 
on tukea maakuntia valmistelun ja tietotarpeiden kannalta keskeisissä kysymyksissä. Verkostomainen työs-
kentelytapa on tavoitteellista, mutta joustavaa ja verkostoja voidaan perustaa tai lakkauttaa maakuntien tar-
peiden mukaan. Kaikki maakunnat ovat voineet nimetä edustajansa verkostoihin.  
 
Verkostot eivät vastaa ministeriöiden vastuulle tulevista lakisääteisistä uudistuksen toimeenpanon johtoteh-
tävistä tai tulevista maakuntien ohjaustehtävistä. 
 
Maakuntien muutosjohtajien ja myöhemmin myös väliaikaishallinnon toimielimien (VATE) rooli toimeenpa-
nossa korostuu. Maakuntien muutosjohtajille on oma verkosto, muutosjohtajakokous, joka kokoontuu ker-
ran kuukaudessa. Muutosjohtajakokous käsittelee maakuntavalmistelun kannalta keskeisiä kysymyksiä. 
Muutosjohtajakokouksen mahdolliset kannanotot viedään eteenpäin projektin johtoryhmän käsiteltäväksi. 
 
Muutosjohtajakokous ja toimeenpanon muut verkostot on listattu alla olevassa taulukossa. Näihin verkos-
toihin on nimetty prosessin omistajat ministeriöistä, ELY-keskuksesta, Kuntaliitosta ja KT:sta. Verkoston työs-
kentelyyn osallistuvat myös maakuntien vastuuvalmistelijat. Verkostoissa valmistellaan mm. materiaalia, jota 
maakunnat tarvitsevat rakentaessaan uusia palveluita ja uutta hallintoa.  
 
Maakuntafoorumin järjestelyistä vastaa jatkossa Kuntaliitto. Foorumin tarkoituksena on olla maakunnista ja 
kunnista nousevien uudistuksen toimeenpanon kannalta keskeisten teemojen alusta. 
 
Verkostojen tavoitteet ja tulokset 
 
Verkostojen tavoitteena on tuottaa tietoa ja malleja maakuntavalmisteluun sekä mahdollistaa maakuntien 
välinen käytäntöjen jakaminen. Teemakohtaiset verkostot tuottavat tietoa ja materiaalia myös muutosjoh-
tajakokouksen käsiteltäväksi. 
 
Jokaisella verkostolla on tavoitteet, joiden toteutumista seurataan. Verkostot raportoivat kuukausittain ti-
lannekeskukselle. Seurannan avulla on mahdollista saada tarkempi maakunta- ja sote-uudistuksen etenemi-
sen tilannekuva maakunnista. Verkostojen tuottamat materiaalit kootaan alueuudistus.fi-sivustolle.  
 
Kunkin verkoston prosessin omistaja on mukana tilannekeskuksen toiminnassa. Tilannekeskus ja Muutosjoh-
don akatemia tukevat verkostojen työskentelyä. 
 
 
 

Verkostot ja niiden tehtävät Prosessin omistaja 

Muutosjohtajakokous 
 
Maakuntavalmistelun keskeiset kysymykset, muista ver-
kostoista käsittelyyn nousevat asiat 
 

Kari Hakari VM, Sinikka Salo STM 

Maakuntafoorumi 
 
Maakunnista ja kunnista nousevien ja uudistuksen toi-
meenpanon kannalta keskeisten teemojen alusta 
 

Johanna Viita KL 

Talousverkosto Miia Kiviluoto VM, Henrik Rainio KL 
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Maakuntien talouden valmistelua kokoava ja kehittävä ver-
kosto. Talousverkostossa ratkotaan yhdessä maakuntien 
talouteen liittyviä haasteita ja vaihdetaan hyviä käytäntöjä. 
 
Hallintoverkosto 
 
Hallinto – verkostossa maakuntien edustajat, ministeriöt ja 
Kuntaliitto valmistelevat yhteisiä malleja ja ohjeistuksia, ja-
kavat osaltaan tietoa hyvistä käytännöistä sekä käsittelevät 
ajankohtaisia toimeenpanossa nousseita ja nousevia kysy-
myksiä.   
 

Eeva Mäenpää VM, Kirsi Mononen KL 

HR-vastuuvalmistelijoiden verkosto 
 
Työnantajanäkökulmasta tapahtuvaa maakuntien  
henkilöstötehtävien valmistelu 
 

Henrika Nybondas-Kangas KT, Kirsi Korppi 
KT 

Järjestämisen verkosto 
 
Maakunnan järjestämisroolin rakentaminen,  
koulutukset yhdessä Muutosjohdon akatemian kanssa 
 

Kari Hakari VM, Pasi Pohjola STM 

Maakunnan tuotannon kilpailukyky -verkosto 
 
 

Päätetään myöhemmin 

Palveluintegraatioverkosto 
 
Maakuntien palveluintegraation kehittämistä kokoava ja 
kehittävä verkosto: yhteisen vuorovaikutuksen, kokemus-
ten vaihdon ja työskentelyn paikka sekä yhteistyöfoorumi 
kaikelle aiheeseen liittyvälle toiminnalle 
 

Jaana Räsänen STM, Taina Mäntyranta 
STM 

Demokratia ja osallisuus -verkosto 
 
Maakuntien osallisuus- ja demokratiavalmistelua kokoava ja 
kehittävä verkosto 
 

Suvi Savolainen VM, Päivi Kurikka KL 

Omaisuus, sopimukset ja hankinnat -verkosto 
 
Omaisuus ja sopimus –verkostossa pidetään yllä omaisuus- 
ja sopimusasioihin liittyvää tilannekuvaa sekä käsitellään 
ajankohtaisia toimeenpanossa nousseita kysymyksiä.   
 

Mervi Kuittinen VM, Leena Hoppu-Mäen-
pää KL, Katariina Huikko KL 

Digi-verkosto 
 
Maakuntien ICT valmistelua kokoava ja kehittävä verkosto. 
Verkostossa ratkotaan yhdessä maakuntien ICT-kysymyksiä 
sekä pidetään yllä tilannekuvaa valtakunnallisesta ja maa-
kuntasoisesta etenemisestä. 
 

Vesa Lipponen, Sanna Vähänen VM,  
Karri Vainio KL, Markku Heinäsenaho STM, 
Tanja Rantanen STM 



10 
 

Viestintäverkosto 
 
Maakuntien viestinnän suunnittelun ja toimeenpanoa tu-
keva verkosto. Parhaiden käytäntöjen jakamista ja vuoro-
vaikutusta. Virtuaalinen yhteistyöfoorumi, jonka agenda 
muodostuu maakuntien viestijöiden kautta.   
 

Thomas Sund VM, Minna Rantala STM 

Kaksikielisten maakuntien verkosto 
 
Verkoston tarkoituksena on tukea maakuntia kielellisten 
oikeuksien käytännön toteutumisessa ja luoda pohja kaksi-
kieliselle hallintokulttuurille kaksikielisissä maakunnissa. 
Verkosto mahdollistaa hyvien käytäntöjen jakamisen. 
 

Corinna Tammenmaa OM, Maria Soininen 
OM 

Kasvupalveluverkosto 
Verkoston tehtävänä on toimia maakuntien kasvupalvelu-
jen yhteisenä kehittämis- ja tiedonvälitysalustana. Tavoit-
teena on tarkastella kasvupalveluvalmistelua laajana koko-
naisuutena ml. yhdyspinnat mm. sote, aluekehitys, ympä-
ristö ja liikenne.  
 

Anne Jortikka ELY-keskus/ Satakuntaliitto 

Taulukko 1: Maakuntien valmistelua tukevat verkostot 

 

3.2 Toimeenpanon muutosohjelmat 

Valtaosa valtioneuvoston toimeenpanosta koostuu poikkihallinnollisista muutosohjelmista ja ministeriökoh-
taisesta valmistelusta. Muutosohjelmat ovat poikkihallinnollisia kokonaisuuksia, jotka koostuvat useasta pro-
jektista tai kokonaisuuksista, joiden tavoitteet ovat yhdenmukaiset koko muutosohjelman tavoitteiden 
kanssa. Muutosohjelmiin sisältyvät projektit on kuvattu ohjelmakohtaisissa suunnitelmissa ja asettamispää-
töksissä.   
 
Valtioneuvoston muutosohjelmat ja niissä tapahtuva valmistelu on kytketty osaksi uudistuksen johtamista ja 
seurantaa projektinhallintamallilla, jotta muutosohjelmien etenemisestä saadaan mahdollisimman ajanta-
saista kuvaa uudistuksen johtamista ja maakuntien valmistelua varten. Projektihallintamallin valmistelusta 
vastaa tilannekeskus. Malli on otettu käyttöön keväällä 2018. Tilannekeskuksen Tiimerissä on hankesalkku- 
kansio, johon muutosohjelmien etenemisen raportointi päivittyy. Kuukausittainen raportointi tulostetaan 
myös tilannekeskuksen ”tilannetaululle”. 
 
 
Maakunta- ja sote-uudistuksen muutosohjelmat:  
 

1. Digimuutosohjelma Digimuutosohjelman tavoitteena on edistää asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen 
toimintaa sekä luoda edellytyksiä uuden liiketoiminnan kasvulle. Tavoitteiden saavuttamiseksi luo-
daan useasta kerroksesta muodostuva palveluekosysteemi. Siinä yhdistyvät eri toimijoiden tietojär-
jestelmät, toimintaprosessit ja sujuva tietojen liikkuvuus.  
 
Muutosohjelma on perusta valtakunnalliselle ja maakunnissa tapahtuvalle toimeenpanolle, ja siihen 
sisältyvät tehtäväkokonaisuudet jakautuvat karkeasti kansallisella toteutusvastuulla oleviin ja tule-
vien maakuntien toteutusvastuulla oleviin.  
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Muutosohjelman koordinaatiosta vastaa valtiovarainministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysministe-
riön kanssa. VM:n ja STM:n digihankkeiden lisäksi muut ministeriöt ja maakunnat valmistelevat di-
gimuutosta ohjaamissa hankkeissaan. 
 
Digimuutosohjelmassa johtoryhmä toteuttaa muutoksen strategista ohjausta ja osaltaan hyväksyy 
linjausesitykset valtakunnallisesti merkittävistä vastuunjako-, rahoitus- ja muista vastaavista strate-
gisista kysymyksistä ennen niiden esittelyä päättäville ryhmille.  
 
Vastuu: Tomi Hytönen VM  

 
 

2. Maakuntatieto-ohjelma  
Tiedolla johtamista ja maakuntatietojen tiedonhallintaa edistetään Maakuntatieto-ohjelmassa. Oh-
jelman tavoitteena on saada kitkatta ja tarpeiden mukaisesti kaikkien osapuolten käyttöön julkisten 
palvelujen järjestämisen, vaikuttavuuden sekä kustannustehokkuuden ohjauksessa ja johtamisessa 
tarvittava tietopohja. Ohjelman ja siinä koordinoitavissa hankkeissa otetaan huomioon maakunta- ja 
sote-uudistukselle ja muille kärkihankkeille asetetut hallituksen tavoitteet yhteisen tiedonhallinnan 
näkökulmasta. 
 
Maakuntatieto-ohjelman toteutetaan 11/2017 – 2/2021 välisenä aikana. Ohjelmalle asetetaan joh-
toryhmä. Käytännön operatiivinen johtaminen tapahtuu ohjelman hanketoimistossa ja sille asetet-
tavassa johtoryhmässä. 
 
Ohjelmassa tuotetaan yleiset tietovirtojen kuvaukset maakuntatiedolle ja maakuntien ohjauksessa 
ja johtamisessa käytettävälle tiedolle sekä yhteensovitetaan ylisiä kuvauksia eri organisaatioiden vas-
taavien kanssa. 
 
Ohjelma kytkeytyy erityisesti valtionhallinnon, maakuntien ja kuntien omiin tietojohtamisen kehittä-
mishankkeisiin, sekä ohjauksen, rahoituksen ja Digi-muutoksen muutosohjelmiin. 
 
Vastuu: Jani Heikkinen VM 

 
 

3. Maakuntien varautumisen kehittämisohjelma  
Kehittämisohjelman tavoitteena on: 
- tukea maakuntien valmistelua siten, että maakuntien aloittaessa toimintansa ja varsinaisen pal-

velutuotantonsa, niiden vastuulla olevien toimintojen osalta on huolehdittu varautumisesta eri 
toimialojen osalta yhteen sovitetulla tavalla; 

- tukea maakuntien konsernihallinnon valmistelua ja avainhenkilöstön osaamisen kehittämistä si-
ten, että maakunnilla on koordinoidun toiminnan kannalta välttämättömät valmiudet ja edelly-
tykset toimia häiriötilanteissa ja poikkeusolojen tilanteissa; 

- yhteen sovittaa maakuntauudistuksen toimeenpanosta sektoreillaan vastaavien ministeriöiden 
kesken maakuntien toimialakohtaisen varautumisen toimeenpanon ohjausta, huomioiden kulle-
kin ministeriölle valmiuslain 13 §:n mukaan kuuluvat vastuut. 

 
Ohjelmaa toteutetaan 1/2018 - 12/2020 välillä. Ohjelmalla on kytkentöjä kaikkien maakuntia ohjaa-
vien ministeriöiden sektorikohtaiseen toimeenpanoon toimialakohtaisen varautumisen osalta. Oh-
jelmalla on kytkentöjä sisäministeriön alaisen Pelastusopiston tehtävään varautumiskoulutuksen an-
tajana, jota voidaan hyödyntää laaja-alaisesti ohjelman koulutuksellisissa osuuksissa. 
 
Vastuu: Jussi Korhonen SM 
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4. TKIO-muutosohjelma  

TKIO -muutosohjelma seuraa, tukee ja tarvittaessa linjaa maakuntien tutkimus-, kehittämis- ja inno-
vaatiotoimintaa sekä henkilöstön osaamisen varmistamista ja uudistumista. Muutosohjelma koskee 
TKIO-kokonaisuutta, mutta fokusoituu sosiaali- ja terveysalan TKI-toiminnan järjestämisen erityisky-
symyksiin. Muutosohjelma tukee tarvittavien rakenteiden syntymistä, arvioi ja levittää yhteistyömal-
leja ja voi tehdä ehdotuksia sosiaali- ja terveydenhuollon TKI-toiminnan valtakunnallisen tason koor-
dinoinnista ja edelleen kehittämisestä. Muutosohjelma rakentaa olemassa olevien rakenteiden ja 
hankkeiden päälle, tunnistaa niiden väliin jäävät mahdolliset katvealueet ja kohdistaa toimenpiteitä 
niihin. 

 
Muutosohjelman tehtäviä (täydentyvät) ovat:  

1. toimia sektoriministeriöiden virkavalmistelun koordinoivana alustana (yhtymäpinta minis-
teriökohtaiseen toimeenpanoon ja muihin muutosohjelmiin)  
2. edistää ja kehittää pitkäjänteistä yhteistoimintamallia tkio-toimijoiden välille MAKUSOTE-
kokonaisuudessa niin valtakunnan, yhteistoiminta-alueiden kuin maakuntien tasolla ja välillä. 
3. linjata ehdotuksia tkio-kokonaisuuden osalta makusote-säädösvalmistelun tueksi  
4. laatia toimeenpanon tueksi ohjeistuksia ja tuottaa aineistoa esimerkiksi maakunnan järjes-
tämisen käsikirjaan 
5. kehittää maakuntarahoituksen seurantaa TKIO-kokonaisuuden osalta  
6. varmistaa sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin liittyvän työssä oppimisen monipuolinen ja  
laadukas toteutuminen. 

 
TKIO-muutosohjelma kokoaa yhteen eri foorumeilla MAKUSOTE-uudistukseen suoraan tai välillisesti 
liittyviä kehityskulkuja. Muutosohjelman ei ole tarkoitus korvata tai luoda päällekkäisiä rakenteita 
olemassa olevalle työlle. Muutosohjelmassa pyritään tunnistamaan TKIO-järjestäytymisen haasteita 
ja mahdollisuuksia sekä kohdistamaan niihin tarvittaessa toimenpiteitä.  Muutosohjelma on käynnis-
tynyt kesällä 2018 ja jatkuu vuoden 2021 kevääseen. 
 
Vastuu: Erja Heikkinen OKM ja Saara Leppinen STM 
 

 
5. LUOVA-toimeenpano 

Valtion lupa- ja valvontaviraston (Luova) on tarkoitus käynnistää toimintansa 1.1.2021. Luova-viras-
ton toimialoja ovat sosiaali- ja terveysala, ympäristötehtävät, työsuojelu sekä varhaiskasvatus, ope-
tus- ja kulttuuritoimi. Lisäksi virasto vastaa kuntien ja maakuntien yleisestä laillisuusvalvonnasta, 
eräiden elinkeinojen valvonnasta, palkkaturvasta ja muista oikeusturvatehtävistä. Uuteen virastoon 
kootaan pääosa lakkautettavaksi ehdotettavien aluehallintovirastojen ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontaviraston tehtävistä sekä osa lakkautettavaksi ehdotettavien elinkeino, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten sekä KEHA-keskuksen tehtävistä.  

 
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke käynnistettiin 15.2.2017. Valmistelu jatkuu ai-
kataulumuutoksesta huolimatta suunnitellusti. Toimeenpanohankkeen tavoitteena on: 
A. Valmistella viraston toiminnan käynnistäminen siten, että sen perustehtävien häiriötön hoita-

minen on turvattu 
B. Luoda poikkihallinnollisesti ja monialaisesti toimiva valtakunnallinen virasto, joka 

- Vaikuttaa yhteiskuntaan hallinnonalojen kootun yhteisen tavoiteasetannan ja toiminnan ko-
konaisnäkemyksen kautta 
- Toimii valtakunnallisesti yhdenmukaisesti, asiakaslähtöisesti, kokonaisvaltaisesti ja monia 
matillisesti 
- Hyödyntää alueellista verkostoaan, laajaa asiantuntemustaan sekä parhaita toimintatapo-
jaan toimialarajat ylittäen 
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- Toteuttaa yhden luukun periaatetta sekä tietojen yhteiskäyttöä toiminnan sisällössä, toteu-
tuksessa ja palvelukanavissa 
- Suuntaa ja uudistaa dynaamisesti toimintaansa entistä ennakoivammaksi, vuorovaikuttei-
semmaksi ja riskiperusteisemmaksi 

C. Luoda pohja perustettavan viraston sidosryhmäverkostolle 
 

Luova-hankkeen ohjausryhmä on asetettu 1.12.2017 ja sen toimikausi kestää 31.12.2019 
saakka.  

 
 Vastuu: Satu Koskela VM ja Laura Keski-Hakuni VM 

 
 

6. Aluekehittämisen muutosohjelma 
Aluekehittämisen tilannekuva ja keskustelut ovat uusia valtion ja maakuntien välisen vuorovaiku-
tuksen välineitä. Jatkossa valtio ja maakunnat keskustelevat vuosittain aluekehittämisestä. Keskus-
telut aluekehittämisestä ovat valtioneuvoston yhteinen prosessi ja ne osaltaan muodostavat pohjaa 
maakuntalain 13 § mukaisille neuvotteluille.  

 
Aluekehittämisen keskustelut ja valmistelu ovat kokonaisuutta yhteen sovittava prosessi sekä val-
tioneuvoston sisällä että suhteessa maakuntiin. Keskustelut vastaavat tarpeeseen tiivistää sekä mi-
nisteriöiden välistä yhteistyötä että valtion ja maakuntien yhteistyötä myös sisällöllisissä ja strategi-
sissa kysymyksissä. Tavoitteena on muodostaa osapuolten yhteistä näkemystä ja tahtotilaa alueke-
hittämisestä.  

 
Valtion ja maakuntien keskustelujen pohjaksi valmistellaan laaja-alaisesti maakunnan kehitystä kos-
keva aluekehityksen tilannekuva. Tilannekuva osa-alueita ovat maakunnan väestö, julkinen talous, 
aluetalous, työllisyys, yritystoiminta, osaaminen, asuminen, liikenne, elinympäristö sekä terveys ja 
hyvinvointi. Tilannekuva palvelee maakunnan kokonaisuuden tarkastelua ja antaa yleiskuvaa kunkin 
maakunnan kehityksestä. Tilannekuva toimii osaltaan myös ministeriöiden ja maakuntien vuoropu-
helun alustana valtioneuvoston ja maakunnan näkemysten kommunikoinnissa. Tilannekuva tuottaa 
tietoa myös maakuntalain 13§ mukaisten neuvottelujen valmisteluun ja antaa yleiskuvaa muun, 
sektorikohtaisen tarkemman tiedon tueksi. 
 
Vastuu: Jarmo Palm ja Hanna-Maria Urjankangas TEM 

   
 

3.3 Ministeriökohtainen valmistelu ja yhteensovittaminen 

Ministeriökohtaisessa maakunta- ja sote- uudistuksen valmistelutyössä tehdään ja linjataan tulevien maa-
kuntien kannalta merkittäviä hallinnonalakohtaisia kokonaisuuksia. On tärkeää, että uudistuksen toimeen-
panossa huolehditaan ministeriökohtaisen valmistelun keskeisten kokonaisuuksien yhteensovittamisesta 
projektin johtoryhmän kanssa. Ministeriöiden ja maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun yhteensovitta-
misessa eri ministeriöiden maakunta- ja sote-uudistuksen koordinaattorit/vastuuhenkilöt ovat keskeisessä 
asemassa.  
 
Ministeriöt toimivat oman toimivaltansa puitteissa ja käsittelevät valmisteltavat asiat linjaorganisaationsa 
käytäntöjen mukaisesti. Maakunta- ja sote-uudistuksen kannalta merkittävät kokonaisuudet raportoidaan 
linjaorganisaation lisäksi projektin johtoryhmälle ja tarvittaessa edelleen uudistuksen poliittiselle johdolle.  
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Ministeriökohtaisen toimeenpanon kokonaisuudet on kirjattu, ja niille on asetettu tavoitteet. Kokonaisuuk-
sien etenemistä seurataan kuukausittain. Kuukausiseurannassa kartoitetaan myös valmistelun etenemisen 
riskit. Raportointi on linkitetty tilannekeskuksen Tiimeriin osaksi hankesalkkukokonaisuutta. Kuukausittai-
nen raportointi tulostetaan myös tilannekeskuksen ”tilannetaululle”. 
 
 

 
Ministeriökohtaisen toimeenpanon yhteensovitettavat kokonaisuudet  
 
Valtiovarainministeriö 
1. VM sisäinen ohjauksen ja rahoituksen valmistelu 
2. Maakuntavastaavat -toiminta 
3. VN ohjaus ja vuorovaikutus yhteistyö 
4. Maakuntien valtion rahoituksen riittävyyden arviointi 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
1. maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja rahoitus 
2. ohjauksen tietopohja 
3. valinnanvapauden pilotoinnit maakunnissa 
4. sote-digi 
5. palveluintegraatio 
 
Sisäministeriö 
1. Strateginen linjaukset ja tehtävien kokoaminen 
- pelastustoimen strategiset linjaukset 
- asetukset tehtävien kokoamiseksi 
2. Pelastustoimen tietohallinto ja tiedonhallinta 
- turvallisuusviranomaisten (ml. sisäministeriö) yhteisten tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen 
(Esim. ERICA, KEJO, TUKA, tiedonhallinta, digitalisointi 
- muut tulevat pelastustoimen yhteiset tietojärjestelmät / verkot 
3. Palvelutasopäätös ja talous 
- riskianalyysi 
- palveluluokitus 
- palvelutasopäätöksen sisältö, omavalvontaohjelma, palvelutason mittaaminen ja valvonta 
- JTS-prosessi 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
1. Tulosohjauksesta tiedolla johtamiseen (kasvupalvelut) 
2. Allianssimallin sopimusmallit 
3. Kasvupalvelupilotit 
4. Iskukykyiset palvelut muutoksen tukena (IPA) –ohjelma 
 
Maa- ja metsätalousministeriö 
1. Ruokaviraston toiminnan valmistelu  
2. MMM:n hallinnonalan ja maakuntien välisen vuorovaikutuksen toimintatapojen ja prosessin valmis-
telu 
3. Maksajavirastotehtäviin liittyvä koulutus, ohjeistus ja akkreditointiprosessin suunnittelu 
4. Elintarviketurvallisuusketjun valvontasuunnitelmien valmistelu ja prosessiin liittyvä koulutus, ohjeistus 
ja raportointi 
5. Maakuntien vesistöalueittaisen yhteistoiminnan valmistelu kalatalouden ja vesitalouden tehtävien 
hoitamisessa 
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6. Ruoka- ja luonnonvaratehtäviä palvelevien keskitettyjen tietopalvelujen kehittäminen tukemaan teh-
tävien maakunnallista hoitoa 
7. Vesistöhankkeisiin liittyvien vesioikeudellisten lupien, sopimusten ja vesistörakenneomaisuuden siir-
ron valmistelu 
8. Viestinnän vahvistaminen 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
1. LVM:n hallinnonalan ja maakuntien välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön valmistelu 
2. Liikennejärjestelmäsuunnittelu 
3. Tienpidon sopimusten valmistelu 
4. Muiden liikennetehtävien ja varautumisen valmistelun tuki maakunnille 
 
Ympäristöministeriö 
1. Ympäristöpalvelut uudessa hallinnossa –projekti  
2. LUOVA ympäristötehtävät –hankekokonaisuus 
3. Maakunnan ympäristötehtävät –hankekokonaisuus 
4. Yhteistyö ja vuoropuhelu ympäristöasioissa kunta-maakunta-valtio välillä 
5. Muutosviestinnän vahvistaminen 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
1. Maakunta- sekä aluekehittämislain mukaiset osaamisen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimin-
nan tehtävät 
2. Maakunta- sekä aluekehittämislain mukaiset kulttuurin tehtävät 
3. LUOVA:n tehtävät 
 

 

3.4 Tilannekeskus  

Tilannekeskus on valtioneuvoston yhteisen valmistelun työskentelytila ja virtuaalinen keskus, jonne on kut-
suttu kaikki uudistuksessa mukana olevat ministeriöt, muutosjohdon akatemia, palvelukeskukset sekä Kun-
taliiton ja KT:n edustajat. Tilannekeskuksen tehtävänä on koordinoida muutosohjelmien valmistelua, tukea 
verkostojen työskentelyä, suunnitella toimeenpanon resurssien käyttöä sekä kehittää tilannekeskuksen toi-
mintaa. Tilannekeskuksen toiminnan koordinoinnista vastaa maakuntauudistuksen muutosjohtaja.  

Tilannekeskus priorisoi ja koordinoi toimenpiteitä, jotka tukevat muutosprosessia parhaalla tavalla uudistuk-
sen toimeenpanon tavoitteiden ja maakuntien valmistelun näkökulmasta. Tilannekeskuksen keskeinen teh-
tävä on ylläpitää mahdollisimman reaaliaikaista uudistuksen tilannekuvaa, jota projektin johto ja maakunnat 
pystyvät hyödyntämään. 

Tilannekeskuksen toiminnan kehittämisestä ja organisoinnista vastaavat tilannekeskuksen maakuntauudis-
tuksen ja sote-uudistuksen muutosjohtajat. 

Toimeenpanon tueksi on valmisteilla yhteistyökumppanin hankinta vuoden 2019 alusta lukien. Yhteistyö-
kumppani osallistuu strategisen tilannekeskuksen toimintaan ja myös yhteisen tilannekuvan rakentamiseen. 
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Maakunta- ja sote-uudistuksen koordinaatio tilannekeskuksessa  
- tilannekeskuksen valmisteluryhmät: 

 
Taulukko 3: Tilannekeskuksen valmisteluryhmät  
 
 

4 Toimeenpanon painopisteet 2018-2021 
 

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpano on vaiheistettu ja jokaiselle vaiheelle on asetettu tavoitteet. 
Aikataulutetut tavoitteet on tunnistettu uudistuksen kaikessa valmistelussa verkostoissa, muutosohjelmissa 
ja ministeriökohtaisessa valmistelussa.  

Etenemisestä muodostuvaa tilannekuvaa ylläpidetään maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekeskuksessa. Ti-
lannekuva syntyy tiiviistä yhteydenpidosta maakuntien muutosjohtajien kanssa, verkostojen kuukausittai-
sesta tapaamisista ja raportoinnista sekä muutosohjelmien ja ministeriökohtaisen valmistelun raporteista. 

Maakunta- ja sote-uudistuksen eteneminen kuvataan mahdollisimman reaaliaikaisesti tilannekeskuksen val-
kotaululle. Valkotaululla esitetään visuaalinen, tilannetieto toimeenpanon etenemisestä, jota päivitetään 
verkostoista, muutosohjelmista ja ministeriöiden valmistelusta saatavalla tiedolla. 

 
Toimeenpanon viestintä  
 
Uudistuksen valmistelu ja toimeenpano toteutetaan mahdollisimman avoimesti. Se edellyttää hyvin suunni-
teltua monikanavaista viestintää, sujuvaa tiedonkulkua ja vuorovaikutusta kaikkien toimijoiden kanssa. 
Strategisella tasolla viestintää ohjaavat maakunta- ja sote-uudistuksen projektin johtoryhmä. Operatiivisella 
tasolla ohjaavana tahona toimii myös valmistelun ja toimeenpanon tilannekeskus.  
 
Maakunta- ja sote-uudistuksen viestintää toteutetaan valtakunnallisen viestintäryhmän ja sen ohessa toimi-
van toimitusneuvoston kautta. Uudistuksen valmistelijoille suunnatun viestinnän lisäksi huomioidaan tie-
dottaminen kuntien ja maakuntien poliittisille päätöksentekijöille sekä poliittisille puolueille osana toimivan 
maakuntademokratian ja demokraattisen osallisuuden rakentamista ja sen edellyttämää viestintää. 

Strateginen 
tilannekeskus

• Uudistus-
kokonaisuuden 
hallinta ja 
koordinointi

•Projektin 
johtoryhmän 
asioiden valmistelu

• Uudistuksen 
yhteystyö-
kumppanuuden 
ohjausryhmä

•Noin 10 henkilöä: 
koordinaattorit/vas
tuuhenkilöt, 
muutosjohtajat ja 
vastuusihteeri

•kerran viikossa
•Vastuu: Ville-

Veikko Ahonen ja 
Kari Hakari

Operatiivinen 
tilannekeskus

•Tilannekeskuksen 
käytännön 
valmistelutyö ja 
tilannekuvan 
ylläpito

•Noin 10 henkilöä: 
STM, VM, 
Muutosjohdon 
Akatemia

•kerran viikossa
•Vastuu: Kari Hakari

Verkostot-
ryhmä

•Toimeenpanon 
tuen verkostojen 
raportointi

•Noin 20 henkilöä: 
prosessinomistajat 

•kerran 
kuukaudessa

•Vastuu: Lotta 
Mattson

Muutosohjelmat-
ryhmä 

•Muutosohjelmien 
ja 
ministeriökohtais-
ten 
kokonaisuuksien  
raportointi

•Noin 20 henkilöä: 
prosessinomistajat

•kerran 
kuukaudessa

•Vastuu: Sonja 
Manssila

Laaja 
tilannekeskus

•Ajankohtaiskatsaus
•Kerran viikossa 

keskiviikkokahvit 
tilannekeskuksen 
kahviossa / skype

•Noin 100 henkilöä
•Vastuu: Kari Hakari 

ja Sinikka Salo
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Valtioneuvosto tarjoaa tuleville maakunnille ja muutoksessa oleville organisaatioille tukea viestinnän suun-
nitteluun maakuntien viestintäverkoston kautta. Maakuntien viestintäverkosto on yksi maakuntien toi-
meenpanoa tukevista verkostoista.  
 
Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon vuosittaisia välitavoitteita / painopisteitä ovat: 

2018  

 Turvataan maakunnissa tapahtuvan valmistelun jatkuvuus sekä toiminnan jatkuvuus muutokseen liit-
tyvissä organisaatioissa. 

 Suunnitellaan ministeriöiden yhteinen VN-ohjausprosessi sekä sitä tukevat yhteiset toiminnan ja ta-
louden neuvottelut. 

 Jatketaan maakuntien esivalmistelun muutostukea. Toiminnan painopisteet: maakunnan järjestä-
mistehtävä, 2. toiminnallinen muutos ja palveluiden yhteensovittaminen sekä 3. tiedolla johtaminen 

 Jatketaan Muutosjohdon akatemian kautta maakuntien tulevien avainhenkilöiden valmennusta. Toi-
minnan painopisteet: järjestämistehtävän ja liiketoimintaosaamisen tukeminen. 

 Jatketaan uuden aikataulun mukaisesti uudistuksen viestintätoimenpiteitä. Viestinnän painopisteet: 
1. vaikuttajaviestintä, 2. lainsäädännön valmistelun etenemisestä viestintä ja 3. maakuntien valmis-
telun parhaiden käytäntöjen esiintuominen sekä 4. valmistautuminen maakuntavaaleihin. 

2019 

 Varmistetaan maakuntien toiminnan käynnistyminen ja eri nivelkohtiin liittyvät siirtymät (esivalmis-
telu, väliaikaishallinto, vaalit ja valtuustojen käynnistyminen jne.). 

 Varmistetaan uudistuksen toimeenpanon riittävä resurssointi ministeriöissä (esim. EU-puheenjohta-
juuskausi ja hallituksen vaihtuminen). 

 Toteutetaan ohjausneuvottelut onnistuneesti ministeriöiden yhteistyönä. 
 Käynnistetään muutostuki maakuntien väliaikaishallinnolle ja maakuntavaltuustoille. Toiminnan pai-

nopisteet (v. 2018 mainittujen lisäksi): 1. pilotoinnit (esim. valinnanvapaus ja kasvupalvelut), 2. maa-
kuntien sisällöllinen tuki yhteistyökumppanin kanssa, 3. henkilöstösiirtojen valmistelun tuki sekä 4. 
maakuntien toiminnan muutos digitalisaation avulla. 

 Vahvistetaan maakuntien johdon osaamista ohjelma- ja teemakohtaisella valmennuksella. 
 Jatketaan uudistuksen viestintää. Viestinnän painopisteet: 1. vaaleihin liittyvä kansalais- ja päättäjä-

viestintä, 2. väliaikaishallinnon viestinnän tuki ja 3. pilotointeja tukeva viestintä.  

 
Vuosia 2020 ja 2021 koskevat välitavoitteet ja painopisteet tarkentuvat myöhemmin.  

 


