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Aikataulu

• EK:n valiokunnissa 
41 lakia

• Maantielaki-HE
eduskuntaan

• Valinnanvapauslaki-
valmistelu

• Valinnanvapauslaki-HE,
• MAKU-II-HE,
• Kasvupalvelu-HE
► eduskuntaan

• Lait hyväksytään 
eduskunnassa

• Lait voimaan

• Maakuntavaalit

2017 2018 2019
2–3/18 5/18 6/18

2020

ESIVALMISTELU
MAAKUNNISSSA

VÄLIAIKAISHALLINTO 
MAAKUNNISSA

10/18

MAAKUNTA-
VALTUUSTOT

Uudistus tehtävä-
siirtoineen voimaan
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Rahoitus valmisteluun ja toimeenpanoon 2018

Uudistuksen etenemiseen osoitetaan kokonaisuudessaan yli 300 milj. € vuonna 2018

Maakuntien ICT-
palvelukeskusten 

valmistelu ja yhteiset 
ICT-investoinnit

130
milj. €

Sotedigi-yhtiö
rahoittaa ja osin 
toteuttaa 
kansalliset sote-
ICT-kehitys-
investoinnit

Pääomitus
Vake Oy:sta

Maakunta-
vaalien 
järjestämiseen

15,9 
milj. €

Maakuntien esivalmistelun 
ja väliaikaisten valmistelu-
elinten rahoitus

40
milj. €

Valinnan-
vapauspilotit 

100 milj. 
€ 

+ LTAE 2017 jo 
myönnetty 

30 milj. €
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Lainvalmistelusta toimeenpanoon

• Lainvalmistelu alkaa olla valmista, lait etenevät eduskunnan 
käsittelyyn maaliskuun aikana

• Uudistuksen painopiste siirtyy toimeenpanoon

• Toimeenpanossa paljon valtakunnallista valmistelua, mutta vielä 
enemmän tapahtuu maakunnissa

• Oleellista on toimiva yhteistyö valtioneuvoston ja maakuntien 
kesken

• Samalla rakennetaan pysyviä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden 
sekä maakuntien yhteistyön (ja ohjauksen) muotoja
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Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpano

Valtakunnallisen toimeenpanon runkosuunnitelma
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”Asioihin reagoimisesta 
suunnitelmalliseen etenemiseen”

”Yhtenäinen valtioneuvosto 
suhteessa maakuntavalmisteluun”

”Yksi uudistus, yhdessä ja 
vuorovaikutuksessa”

Mitä tavoittelemme?
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Toimeenpanon runkosuunnitelma

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon runkosuunnitelma ohjaa valtioneuvostossa uudistuksen 
toimeenpanoa. 

Runkosuunnitelmassa määritellään uudistuksen toimeenpanon tavoitteet, linjaukset ja painopisteet sekä 
toimeenpanon johtamisjärjestelmä.

Suunnitelman ylläpidosta ja toimeenpanon koordinoidusta etenemisestä vastaavat operatiivisella tasolla 
maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon koordinaattorit.

Yhteensovitus tapahtuu tilannekeskuksen johtotiimissä sekä uudistuksen virkamiesjohtoryhmässä.

Runkosuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään puolivuosittain. 

http://alueuudistus.fi/toimeenpanon-runkosuunnitelma
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Toimeenpanon organisointi

• Toimeenpano koostuu muutosohjelmista, jotka muodostuvat projekteista 

(hankkeista) sekä linjaorganisaatiossa tehtävästä työstä (= sektorikohtainen 

täydentävä toimeenpano)

• Tilannekeskus on operatiivista valmistelua sekä maakuntien valmistelua 

koordinoiva areena

• Tilannekeskuksella on operatiivinen johtotiimi

• Muutosjohtajat johtavat yhteydenpitoa maakuntiin sekä maakuntien 

perustamisen ja toiminnan käynnistämisen tukea
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7. 

Aluekehit-

täminen

aluekehitys-

johtaja Kaisa-

Leena Lintilä

4. 

Maakuntien 

ohjauksen 

valmistelu

ohjausryhmä: 

Rahoitus- ja 

ohjaus –

valmistelu-

ryhmä

5. 

Maakunta-

tieto-ohjelma

proj.päällikkö

Jani Heikkinen

ohjausryhmä: 

Ohjelman 

operatiivinen 

johtoryhmä

6. 

Digimuutos

proj.päällikkö

Tomi Hytönen

ohjausryhmä: 

Digimutoksen

strateginen 

ohjausryhmä

8. 

Palvelukes-

kusten

perustaminen

ohjausryhmä: 

Palvelukeskus

ten 

valmistelun 

johtoryhmä

9. 

Varautu-

minen

varautumis-

päällikkö 

päällikkö Jussi 

Korhonen

10. 

LUOVA-

toimeenpano

hankejohtaja

Satu Koskela

2. 

Maakun-

tien

toimeen-

panon tuki 

ja yhteen-

sovitus: 

muut 

tehtävät

Maakunta-

muutosjoh-

taja Kari 

Hakari

3. 

Muutos-

johdon-

akatemia

Akatemian 

johtaja 

Tuula-

Riitta 

Markkanen

1. 

Maakun-

tien

toimeenpa

non tuki ja 

yhteen-

sovitus: 

Sote

Sote-muu-

tosjohtaja

Sinikka 

Salo

Tilannekeskus ja poikkihallinnolliset muutosohjelmat
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Toimeenpanon tilannekeskus: yhteinen tilannekuva ja yhteensovitus
Tilannekeskuksen johtotiimi

Muutosohjelmat: 

maakuntien perustamisen 

ja toiminnan käynnistämisen tuki

Muutosohjelmat: 

valtakunnallinen poikkihallinnollinen toimeenpano

Sektorikohtainen täydentävä toimeenpano ministeriöissä



Ajankohtaista toimeenpanon valmistelussa

• Talouden ja toiminnan simulointikierrokset käynnissä ministeriöittäin 
(jatkossa VN yhdessä)

• Projektijohtajan maakuntakierros (huhti-kesäkuu) valmistelussa

• Muutostuen uudistaminen: vahvempi verkostoyhteistyö ja toisilta 
oppiminen
• Projektijohdon ja maakuntien yhteisen tilannekuvan vahvistaminen

• Palvelukeskusten valmistelu jatkuu
• Hetlistä luovuttiin, muiden tarve edelleen olemassa

• Mahdollisuuksien johtamisen ja riskienhallinnan mallin kehittäminen osaksi 
projektin johtamista 

• Esivalmistelun rahoitushaku vuodelle 2018 käynnissä
• Jakoperusteet sovittu myös väliaikaishallinnon ajalle

• Rahoitus maakuntien sote-koordinaattoreille myönnetty

10


