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Sote- ja 
maakuntauudistuksen 
toimeenpanon 
tukeminen

Salme Kallinen

Marraskuu 2017

- STM

Muutos tehdään 

yhdessä!

Muutostuki

Tavoite: sote- ja maakunta-
uudistuksen edellyttämä 
muutos etenee ja toteutuu 
maakunnissa ja niiden 
yhteistyöalueilla 
suunnitellussa aikataulussa
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Strateginen taso (toimeenpanon ohjaus ja lainvalmistelu)

Yleiskuva uudistuksen organisoitumisesta toimeenpanon näkökulma

Virkamiesjohtoryhmä

Hallitus

- Talouspoliittinen ministerivaliokunta

- Reformiministeriryhmä

- Vastuuvirkamies: VN-projektijohtaja (VM hallintopolitiikan avs.)

Virkamiesohjausryhmä

(ns. kansliapäällikköryhmä)

Projektiohjausryhmä

M
aa

ku
nt
ie
n 
m
uu

to
sj
oh
to

K
un

na
t

M
inisteriöt ja niiden m

uutosjohto

Operatiivinen taso (uudistuksen toimeenpano)

Viestintä

Poikkihallinnollinen yt-elin

Toimeenpanon tilannekeskus

Maakuntien perustamisen ja toiminnan käynnistämisen tuki Valtakunnallinen toimeenpano (muutosohjelmat)

Eduskunta

Sektorikohtainen täydentävä toimeenpano 

Parlamentaariset 

seurantaryhmät

Rahoituksen ja ohjauksen valmisteluryhmä

-

Tilannekeskus (Mariankatu 9)

STM
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7. Aluekehit-

täminen

(TEM 

koordinoi)

4. Maakuntien 

ohjauksen 

valmistelu

(proj.päällikkö)

(ohjausryhmä: 

Rahoitus- ja 

ohjaus -

valmisteluryh

mä)

5. Maakunta-

tieto-ohjelma

(proj.päällikkö)

(ohjausryhmä: 

Ohjelman 

operatiivinen 

johtoryhmä)

6. Digi-

muutos

(proj.päällikkö)

(ohjausryhmä: 

Digi-mutoksen

strateginen 

ohjausryhmä)

8. Palvelukes-

kusten

perustaminen

(proj.päällikkö)

(ohjausryhmä: 

Palvelukeskus

ten 

valmistelun 

johtoryhmä)

9. Varautumi-

nen

(SM 

koordinoi) 10. LUOVA-

toimeenpano

2. Maakuntien 

toimeenpanon 

tuki ja 

yhteensovitus: 

maakunnan 

muut tehtävät

Muutosjohtaja

3. 

Muutosjohdon 

akatemia

(Akatemian 

johtaja)

(ohjausryhmä☺

1. Maakuntien 

toimeenpanon 

tuki ja 

yhteensovitus: 

Sote

(sote-

muutosjohtaja)

Tilannehuone ja poikkihallinnollisetmuutosohjelmat

5

Strateginen taso – toimeenpanon ja muutosohjelmien ohjaus

Toimeenpanon tilannekeskus (yhteinen tilannekuva ja yhteensovitus)

(Tilannekeskuksen johtoryhmä: valtakunnallinen toimeenpanon koordinaattori (pj), Maku-mujo (vpj), sote-muutosjohtaja, toimeenpanon koordinaattorit ministeriöissä sekä poikkihallinnollisten 

muutosohjelmien vastaavat)

Muutosohjelmat: maakuntien perustamisen ja 

toiminnan käynnistämisen tuki
Muutosohjelmat: valtakunnallinen poikkihallinnollinen toimeenpano

Sektorikohtainen täydentävä toimeenpano ministeriöissä

-

� Uudistuksen etenemisen seuraaminen (maakuntakierrokset, MDI:n kyselyt)

� Maakunnan toiminnan käynnistämisen valmistelu
� sote- ja maakuntauudistuksen muutoksen tiekartta - alueuudistus.fi/tiekartta
� järjestämisen käsikirja
� maakunnalliset sote-koordinaattorit
� uusien palvelukokonaisuuksien, yhteistyö- ja toimintamallien edistäminen, 

kärkihankkeet & muutostuki
� järjestöyhteistyö (STEA-hankkeet tukevat maakunnan järjestöjen muutostyötä ja 

tukee järjestöjen keskinäistä yhteistyötä)
� väestön osallisuus 
� henkilöstön tukeminen (mm. Fountain Parkin selvitys 2/2017)

� Ohjaus- ja arviointiprosessin simuloinnin valmistelu ja aloitus, maakunnan tiedolla 
johtamisen tuki ja tietopohjan vahvistaminen

� Valinnanvapauden pilotoinnin tukeminen
� Viestintä (viestijäverkostot)

STM

Sote-muutostuen muodot
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� Muutosjohdon akatemian valmennukset

� Sote-uudistuksen riskienhallinnan varmistaminen

� Yhteistyöaluekohtainen työ 

� Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä koulutus 

� Sotedigi-muutosohjelman maakunnallisen toteutuksen varmistaminen, 
Asiakasnäkökulma digitaalisiin palveluihin

STM

Sote-muutostuen muodot jatkuu�

- STM

Kysely ammattilaisille
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- STM

Kysely ammattilaisille

-10

Henkilöstö 
tiiviisti 
mukaan 

muutokseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö
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- Sosiaali- ja terveysministeriö11

-

SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  ● VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätietoja: alueuudistus.fi

Uutiskirjeiden tilaus:
alueuudistus.fi/uutiskirjeet

Twitter: @STM-Uutiset
#sote #sote2019

KIITOS!

STM


