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Miksi maakunta- ja sote-uudistus tehdään?

2.5.2018

Toimintatapojen muutos

Hallinnon sujuvuus

Toimivammat palvelut

Lisää demokratiaa Kasvun edistäminen

Kustannustehokkuus

Sen tarkoituksena
on edistää ihmisten, 

yhteisöjen ja 
yritysten toimintaa.

Hallinto
on palvelua.

Avoimuus
Asiakaslähtöisyys

Vuorovaikutus

Perustuslakivaliokunta kesällä 2017: ”Uudistus on välttämätön, kiireellinen ja tärkeä.”
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Maakunta- ja soteuudistuksen
eteneminen

• EK:n valiokunnissa 
41 lakia

• Valinnanvapauslaki-
valmistelu 
(lausuntokierros 
päättyi 15.12.)

• Valinnanvapauslaki-HE
• MAKU-II ja LUOVA HE
• Maantielaki HE
• Kasvupalvelu-HE
► eduskuntaan

• Lait hyväksytään 
eduskunnassa

• Lait voimaan

• Maakuntavaalit
28.10.2018

2017 2018 2019
2–3/18 5/18 6/18

2020

ESIVALMISTELU
MAAKUNNISSA

VÄLIAIKAISHALLINTO 
MAAKUNNISSA

10/18

MAAKUNTA-
VALTUUSTOT

Uudistus tehtävä-
siirtoineen voimaan

Ministeriön vastinemenettelyssä (joulukuu 2017) täydennetty lakiehdotuksia mm.
- Avustus kunnille mahdollisten tyhjien sote-kiinteistöjen ongelmaan
- Vuoden siirron vaikutukset uudistuksen toteuttamiseen
- Maakuntavaalien ajankohdan muutos

Päivi Nerg
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Lainvalmistelusta toimeenpanoon
• Lainvalmistelu alkaa olla valmista, lait ovat eduskunnan 

käsittelyssä
• 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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Uudistuksen toimeenpano etenee

2.5.201
8

MAAKUNNISSA

• Valmistelutyö hyvässä 
vauhdissa

• Valtion rahoitusta
vuoden 2017 alusta

• Yhteensä noin 600-650      
palkattua valmistelijaa

• Lisäksi työhön osallistuu 
maakunnissa tuhansia virkamiehiä 
sekä eri sidosryhmien edustajia

• Odotus lakien hyväksymisestä
ja voimaantulosta

Uudistuksen tavoitteiden kannalta ratkaisevaa on onnistunut toimeenpano.

VALTAKUNNALLISESTI

• Maakuntien ja ministeriöiden väliset 
simulaationeuvottelut

• Digitalisaatiossa voimakas kehitystyö

• Uudet toimintatavat otettavissa käyttöön

• Aito vuorovaikutus:
• Maakunnat–valtio
• Maakunnat–kunnat
• Maakunnat–järjestöt ja sidosryhmät
• maakunnat keskenään



Kriittiset kysymykset toimeenpanossa

• Järjestäjätehtävän ymmärtäminen ja hallinta maakunnassa
• Monituottajamallin hallintaan tarvitaan vahvat järjestäjät

• riittävä osaaminen ja työkalut: tiedolla johtaminen avainasemassa
• Yhteisesti koordinoitu toimeenpano: valtio ja maakunnat
• Maakunnan ja kunnan yhteistyö

• Kaksi rinnakkaista itsehallinnollista toimijaa 
• Maakuntien rahoitus ja valtion yhtenäinen ohjaus
• Muutosjohtaminen ja henkilöstön osallistuminen maakunnissa
• ICT ja digitalisaatio
• Mahdollistava lainsäädäntö
• Aikataulun pitävyys
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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. €



Henkilöstön osallistuminen muutokseen

• Henkilöstön osallistuminen muutoksen suunnitteluun ja 
tekemiseen on tärkeää. Näin varmistetaan tarkoituksenmukaiset 
ja arjessa toimivat ratkaisut.

• Henkilöstön tiedonsaannista on huolehdittava koko 
muutoksen ajan. Yhteistoiminta toteutetaan lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla.

• Tärkeää on varmistaa lakisääteisten vastuiden ja velvollisuuksien 
hoitaminen yhteistyössä henkilöstön kanssa. 

Etunimi Sukunimi2.5.201812



Työnantajan on huolehdittava henkilöstön 
hyvinvoinnista
• Organisaatiomuutokset ja niihin liittyvä epävarmuus voivat 

aiheuttaa kuormitusta. 

• Työntekijän tulee saada selkeät tiedot työsuhteen ehdoista. 

• Muutostilanteessa korostuu henkilöstön työhyvinvoinnista ja 
jaksamisesta huolehtiminen. Kuormitustekijöiden hallinta lisää 
työhyvinvointia ja tuottavuutta. 

• Työterveyshuollon sekä muiden asiantuntijoiden tukea ja 
osaamista kannattaa hyödyntää.

Etunimi Sukunimi2.5.201813



Kansalaisille suunnattu 
Maakunta tutuksi 
-viestintäkampanja 
käynnistynyt
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Tavoitteena on kertoa maakuntien roolista, 
tehtävistä ja vastuista sekä siitä, miten 
maakuntien toimintaan voi vaikuttaa.

Asiantuntijoille ja 
valmistelijoille suunnattua 
alueuudistus.fi -sivustoa 
ylläpidetään edelleen.

omamaakunta.fi alueuudistus.fi

Oikeusministeriö
Vastaa normaalien 
käytäntöjen mukaisesti 
vaaliviestinnästä. Tehokkaan 
vaaliviestinnän tavoitteena 
on tavoittaa kaikki asukkaat.          

Lisäksi 
Kuntaliitto
toteuttaa 
erityisesti 
vaaleihin 
liittyvää 
viestintää. 
Kuntaliitto 
toteuttaa mm. 
vaalikiertueen 
eri paikka-
kunnilla.omamaakunta.fi –sivusto on avattu.

Sivu on tarkoitettu asukkaille.

Sivustolle päivitetään uudistukseen 
liittyvä kansalaisille suunnattu tieto.



Ajankohtaista toimeenpanon valmistelussa 
maakunnissa

• Kaikissa maakunnissa työ hyvässä vauhdissa: 
• Valmistelua tehdään pääasiassa yhdessä monialaisen maakunnan näkökulmasta

• Valmistaudutaan siirtymään esivalmistelusta väliaikaishallintoon
• Väliaikaishallinnon toimielimien (VATE) nimeäminen/uudistaminen

• Virkamiestoimielin, poliittinen ohjaus pääsääntöisesti maakuntahallituksilla
• Tekee virkavalmistelua uutta maakuntavaltuustoa varten

• Maakuntien toimielin- ja organisaatiorakenteiden valmistelu alkanut
• Vaihtoehtoisia malleja poliittisen ohjauksen linjattavaksi
• Lopulliset päätökset maakuntavaltuustossa

• Resursseja suunnataan rakenteiden lisäksi myös toiminnan sisällölliseen 
valmisteluun
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Virtuaalikierroksen yhteenvetoa
Yleisiä havaintoja

• Valmistelun tilanne vähintäänkin tyydyttävä kaikissa maakunnissa: maakuntien väliset 
erot pienentyneet selvästi

• Valmistelun motivaatio kasvanut kaikkialla
• Resurssit pääosin riittävät. Pienimmillä maakunnilla suurimmat resurssiriskit
• Maakunta- ja sote-uudistuksen erillinen valmistelu vähentynyt selvästi
• Maakuntien välinen yhteistyö käynnistynyt, konkretia puuttuu 
• Kärkihankevalmistelu näkyy hyvin muutosorganisaatioissa
• Yksittäisiä valmisteluriskejä tunnistettu eri maakunnissa
• Järjestäjän ja tuottajan välinen suhde valmistelun suurimpia kysymyksiä
• Järjestäjän toimielinrakenne puhuttaa: lautakunta/valiokunta vai molemmat?
• Markkinakartoituksia tehty lähes kaikissa maakunnissa

2.5.201816



Virtuaalikierroksen yhteenvetoa
Mitä tukea valtakunnalliselta valmistelulta?
• Tiedolla johtamisen välineet ja yhteinen tietopohja
• Kansallisen ICT-valmistelun kokonaiskoordinaatio (monta toimijaa)
• Järjestäjän tietojärjestelmien kokonaisuuden hallinta
• Järjestäjän ja tuottajan välinen suhde ja ohjaus
• Yhteiset sopimus- ja korvausmallit, muut järjestäjän työkalut
• Asiakasohjauksen ja –suunnitelman valmistelu yhteisesti
• Toimeenpanon rahoituksen ennustettavuus
• Vuoden 2020-2021 aikana syntyvien toiminnan käynnistämisen kustannusten 

rahoitus ratkaistava
• Yhteistä valmistelua kaikkien maakuntien kesken: verkostot
• Nykyiset vuokratasot ja maakuntien rahoitus
• Koottua tietoa valmistelussa olevista asioista

2.5.201817
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Järjestämistehtävän
toteuttaminen

Toimielinrakenne
järjestäjäorganisaati
ossa

Hallintorakenne ja 
järjestäjän 
organisaatiorakenne

Tuotanto-
organisaation 
rakenne

Asiakaskohtaisten 
palvelukokonaisuud
et

Varautuminen

Maakuntien välinen 
yhteistyö

Ympäristötehtävät ja 
strategia

Palvelumarkkinat ja 
niiden kehittyminen

Yleinen valmistelu-
tilanne
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Uudistuksen 
onnistumisen 
edellytykset

Hyvä
johtaminen

Luottamuksen
vahvistaminen

Poliittisen päätöksen-
teon varmistaminen

Toimeenpanosta
huolehtiminen Viestintä
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