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• Muutokset ja valmistelun jatkot kansallinen 
tilanne 

• Valmistelun jatkosuunnitelma ja 
organisoituminen maakunnallisesti 

23.8.2017 



Kesällä 2017 tapahtunutta 

 Perustuslakivaliokunnan lausunto 29.6.2017 

Muutoksia: 

 Maakuntien aloitus 1.1.2020  
 ensimmäiset maakuntavaalit 28.10.2018? 

 eduskuntavaalit 14.4.2019 

 kuntavaalit 4/2021, maakuntavaalit samalla? 

 Maakunnallisen Valinnanvapauden pilotointi 
 kriteerit tarkistettavana, aikataulu siirtyy 

 

 Ministeriöistä ohjeistusta parin viikon kuluttua, infotilaisuus 
5.9.17 



Sote valmistelun tilannekatsaus 
• Perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa hallituksen esityksistä 29.6.2017 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS 

• Perustuslakivaliokunta esittää, 

• että hallituksen esitykseen HE 15/2017 vp sisältyvät lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä,1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 12 §:stä tekemä 
valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon,2. lakiehdotus kuitenkin vain, jos 
valiokunnan sen 10, 11 ja 19 §:stä tekemät lakisääteisyyden tasoon liittyvät valtiosääntöoikeudelliset 
huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon, 3. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 4 
luvusta tekemä kunnan omaisuuden siirtämiseen liittyvä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan 
asianmukaisesti huomioon, että eduskunnan suostumus on tarpeen hallituksen esityksessä tarkoitetun 
ilmoituksen antamiseksi ja että eduskunnan suostumuksen antamisesta päätetään äänten enemmistöllä;  

• että hallituksen esitykseen HE 47/2017 vp sisältyvät lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä,1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sosiaali- ja terveyspalveluita 
koskevasta yhtiöittämisvelvollisuuden poistamisesta, maakuntien oikeudesta itse tuottaa sosiaali- ja 
terveyspalveluita, julkisen hallintotehtävän antamisesta yksityiselle, voimaantulo- ja 
siirtymäsäännöksistä sekä maakuntien tehtävien lakisääteisyydestä tekemät valtiosääntöoikeudelliset 
huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon;  

• että hallituksen esitykseen HE 52/2017 vp sisältyvä lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 18 §:stä tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan 
asianmukaisesti huomioon;  

• että hallituksen esitykseen HE 57/2017 vp sisältyvät lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä ja  

• että hallituksen esitykseen HE 71/2017 vp sisältyvä lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä. 

  

• Helsingissä 29.6.2017  

 



Sote-uudistuksen projektiryhmän 
kokous 14.8.2017 

http://alueuudistus.fi/etusivu 

 
• Uuden valinnanvapauslain keskeiset muutokset suhteessa 

edelliseen esitykseen: 
– Yhtiöittämisvelvollisuus poistetaan, maakunnan ei tarvitse yhtiöittää 

omaa palveluntuotantoaan. 

– Valinnanvapausjärjestelmän voimaantuloa myöhäistetään, 
vaiheittainen voimaantulo vuodesta 2020 alkaen. 

– Tarkennetaan ja tarvittaessa poistetaan julkisen hallintotehtävän 
antaminen muulle toimijalle kuin viranomaiselle. 

– Tarkennetaan valinnanvapauden pilotointia koskevia säännöksiä. 
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Sote-uudistuksen projektiryhmän 
kokous 14.8.2017 

• Sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen tähän 
asti erilliset projektiryhmät yhdistyvät reformin 
yhteiseksi projektiryhmäksi 1.9.2017 alkaen. Sote-
uudistuksen ja maakuntauudistuksen 
yhteensovittaminen korostuu jatkossa uudistuksen 
toimeenpanossa 

 
http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sote-uudistuksen-projektiryhman-kokous-14-
8-2017 
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Valmistelun jatko Keski-Suomessa 

23.8.2017 



Valmistelun vaiheet (syksy 2016) 

Esivalmistelu               
10 kk 

Väliaikainen 
hallinto               

8 kk 

Käynnistäminen 
10 kk 

9/2016 – 1.7.2017 1.7.2017 – 28.2.2018 1.3. – 31.12.2018 

Uudistuksen valmistelu 
yhteistyössä 
 
• muutosvisio ja tavoitteet 
• edellytykset henkilöstön ja 

tehtävien sujuvalle siirtämiselle 
uusiin organisaatioihin 

• alustava suunnitelma 
maakunnan palvelu-
kokonaisuuksista, 
palvelutavoitteista ja 
palveluiden tuotantomalleista  

Valmisteluvastuu 
väliaikaisella valmistelu-
toimielimellä 
• kokoonpanosta sopivat ne 

organisaatiot, joita uudistus 
koskee  

• asettamisesta päättää Keski-
Suomen liitto  

• toimielin voi tehdä väliaikaisia 
päätöksiä uutta maakuntaa 
koskien 

• tarkempi suunnitelma uuden 
maakunnan käynnistämisestä 
ja toiminnasta 

Maakuntavaaleilla valittu 
maakuntavaltuusto aloittaa 
 
• maakuntavaltuusto valitsee 

maakuntahallituksen, 
tarkastuslautakunnan ja uuden 
organisaation johdon 

• maakuntavaltuusto ja –hallitus 
tekevät ensimmäisiä päätöksiä 
palvelukokonaisuuksista sekä 
palveluiden järjestämisestä ja 
tuottamisesta 1.1.2019 alkaen 



9/2016 – 5/2018 6/2018 – 12/2018 1/2019 - 12/2019 

Valmistelun vaiheet  

Esivalmistelu ja 
valmistelu             
20 - 22 kk 

Väliaikainen 
hallinto               
7 - 8 kk 

Käynnistäminen 
12 kk 

Uudistuksen valmistelu 
yhteistyössä 
 
• muutosvisio ja tavoitteet 
• edellytykset henkilöstön ja 

tehtävien sujuvalle siirtämiselle 
uusiin organisaatioihin 

• suunnitelma maakunnan 
palvelu-kokonaisuuksista, 
palvelutavoitteista ja 
palveluiden tuotantomalleista  

• jatkuu 1.8.2017 alkaen 
projektina siihen saakka, 
kunnes voimaanpanolaki 
voimassa 

Valmisteluvastuu 
väliaikaisella valmistelu-
toimielimellä 
• sovitun kokoonpanon 

tarkistaminen keväällä 2018 
• toimielin tekee väliaikaisia 

päätöksiä uutta maakuntaa 
koskien 

• tarkka suunnitelma uuden 
maakunnan käynnistämisestä 
ja toiminnasta 

• maakuntavaalit 28.10.2018 

Maakuntavaaleilla valittu 
maakuntavaltuusto aloittaa 
 
• maakuntavaltuusto valitsee 

maakuntahallituksen, 
tarkastuslautakunnan ja uuden 
organisaation johdon 

• maakuntavaltuusto ja –hallitus 
tekevät päätökset palvelu-
kokonaisuuksista, palveluiden 
järjestämisestä ja tuottamisesta sekä 
toiminnan organisoinnista 1.1.2020 
alkaen 



Valmisteluun lisää aikaa, ei aikalisä 

Yhteinen tulevaisuudenkuva 
 

Perustana organisaatioiden välinen 
yhteistyö 
 nykytilan kuvaus 
 hahmotelmat palvelu-

kokonaisuuksista, sote-strategiasta 
ja konsernirakenteesta 

 muutostuki 
 viestintä 
 
 

Yhteinen kehittämistahto 
 

Perustana Keski-Suomen liiton 
koordinoima ja VM:n osarahoittama 
projekti 
 järjestäjän tehtävät 
 palvelutuotanto ja palveluverkko 
 tukipalvelut 
 konsernirakenne 
 ICT-järjestelmät 
 muutosvalmennus 
 talous 
 sopimukset 

 

Esivalmistelu Valmistelu 
9/2016 – 7/2017 8/2017 – 5/2018 



Esivalmistelun organisointi 



Maakunta-
valtuusto ja 
maakunta-

hallitus 
Johtoryhmä 

Projekti-
toimisto 

Yhteis-
toimintaelin 

Viestintä-
ryhmä 

Yhteistyö-
ryhmät, 

asiantuntija- 
ja popup-

ryhmät 

Kunta-
johtajien 
kokous 

Muut 
foorumit 

Valmistelun organisointi Keski-
Suomessa 

operatiivinen 
valmistelu ja 
tukitehtävät 

valmistelun 
johtaminen ja 
organisointi 

 

henkilöstön, 
asiakkaiden ja  
kumppaneiden 
asiantuntemus 

kuntien ja 
maakunnan 
yhteistyö ja 
työnjako 

Järjestöareena, 
tulevaisuusryhmä, 
valmiustoimikunta 
jne. 

poliittinen ohjaus ja 
sparraus 

ennakoiva 
yhteistoiminta 



Valmistelun organisointi 

Keski-Suomen 
maakuntavaltuusto ja 

maakuntahallitus 

Projektitoimisto 
Väliaikainen YT-

toimielin 
Viestintäryhmä 

Uudistuksen 
johtoryhmä 

Poliittinen ohjaus 
- maakunnan tavoitetila 
- strategiset linjaukset 

Muutoksen johtaminen 
- strateginen ja operatiivinen 

valmistelutyö 
- resurssien organisointi 

Kunnanjohtajien kokous ja muut 
toimivat yhteistyöryhmät ja 

keskustelufoorumit 

Valmistelun tuki Ennakoiva yhteistoiminta 



Ehdotus maakunnallisesta valmistelusta 
 Maakuntahallituksen 16.6.17 asettaman väliaikaisen 

valmistelutoimielin jäsenet muodostavat valmisteluvaiheen 
johtoryhmän siihen saakka, kunnes voimaanpanolaki tulee 
voimaan (= väliaikainen hallinto) 

 Johtoryhmän puheenjohtajana toimii Tapani Mattila, 
varapuheenjohtajana Juha Kinnunen ja sihteerinä Helena 
Anttonen 

 Henkilöstöjärjestöillä ja maakuntahallituksella on 
johtoryhmässä pysyvät asiantuntijat. Asiantuntijoille 
kutsutaan kummallekin kaksi varaedustajaa. 

 Johtoryhmä voi kutsua myös muita pysyviä asiantuntijoita tai 
asiantuntijoita yksittäisen asian käsittelyn ajaksi kokoukseen 

 Maakuntahallitus vahvistaa valmistelun vastuuhenkilöt 
valtakunnalliseen suuntaan 
 

 



Ehdotuksen käsittely 

23.8.2017 

• Maakuntavaltuusto 4.8 

• Valmistelun Johtoryhmä 10.8 ja 24.8 (tarkennettu 
työsuunnitelma) 

• Kunnanjohtajat 16.8.2017 (johtoryhmässä myös 
kunnanjohtaja edustus) 

• Maakuntahallitus 25.8 



Valmisteluvaiheen  
osaprojektit 

Konserni 

Järjestäjän tehtävät 

Palvelutuotanto ja palveluverkko 

Tukipalvelut 

Tietohallinto ja ICT-järjestelmät 

Muutosjohtaminen ja -valmennus 

V
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tä 

Sid
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Konserni (sote ja maku) 

Talouden simulointi 
Aija Suntioinen 

Tiedolla johtaminen 
Kirsi Mukkala 

Maakuntastrategia 
Tapani Mattila  

Osallisuus                
Emmi Hyvönen 

Konsernirakenne      
? 

Konserniohjaus     
Tuomo Ratinen 

Valmius- ja 
varautumis-

suunnittelu ? 

8/2017 10/2017 1/2018 

Kokonaisuuden  
vastuuhenkilö  
Tapani Mattila 



Järjestäjän tehtävät (sote ja maku) 

Palveluiden 
järjestämistä ohjaavat 

periaatteet 

Palveluiden 
määrittely 

Markkinoiden 
kartoittaminen ja 

markkina-
vuoropuhelu  

Asiakkuuksien hallinta 
sekä asiakas- ja 
palveluohjaus 

Palvelutuottajien 
hyväksymis-

kriteerit, tuottajien 
hyväksyminen, 

ohjaus ja valvonta  Maakuntien 
yhteistyö-

sopimukset 

8/2017 10/2017   

Kokonaisuuden  
vastuuhenkilö  
Mikael Palola 



Palvelutuotanto (sote ja maku) 

Liikelaitos/liikelaitokset 

(yhtiöt) 

Erityistason ja perustason 
palvelut  

Valinnanvapaus palvelut 

Asiakasseteli 

Henkilökohtainen budjetti 

Tuotannon 
kilpailukykyisyys 

Palveluverkko ja 
tuotantorakenteet, 
tuotantointegraatio 

10 -/2017 1-/2018   

Kokonaisuuden vastuuhenkilö  
Kati Kallimo 

Tuotannon tukipalvelut 

Tuotannon Sopimukset 

Maakuntien 
yhteistyö-

sopimukset 



Tukipalvelut (sote ja maku)  

 Sopimusten 
hallinta 

Marjo Laine, KSSHP 

 Konserniviestintä 
Tuulia Nieminen, 
Emmi Hyvönen 

Talous- ja 
henkilöstöhallinto 

Aija Suntioinen 

 Kiinteistöt              
Jari Tirkkonen 

 Tuotannolliset 
tukipalvelut            
Ari Solonen 

 Asianhallinta     
Päivi Rajala 

8/2017 10/2017 1/2018 

Kokonaisuuden  
vastuuhenkilö  
Aija Suntioinen 



Tietohallinto ja ICT-järjestelmät 
(sote ja maku)  

Maakunnan 
kokonais-

arkkitehtuuri 

Tietojärjestelmä-
ympäristöt 

Asiakas- ja 
potilas-

tietojärjestelmä 

Tiedolla 
johtaminen ja 

tietojärjestelmät 

 Kokonaisuuden 
vastuuhenkilö Minna 
Rehn 



Muutosjohtaminen ja –valmennus (sote ja 
maku)  

Henkilöstön 
kuuleminen 

Ennakoiva 
yhteistoiminta 

Esimiesten ja 
henkilöstön 

muutosvalmennus 

 Kokonaisuuden 
vastuuhenkilö 
Arja Aroheinä 

8/2017 10/2017 



Valmistelu 1.8.2017 alkaen 

 Perustana Keski-Suomen liiton 
koordinoima ja VM:n 
osarahoittama valmisteluprojekti 

 Rahoitus 350 000 € ajalle 1.7. – 
30.9.2017, tuki 90 % 

 Jatkoaikaa ja lisärahoitusta 
loppuvuodesta 

 Asiantuntijat työskentelevät osa- 
tai kokoaikaisesti 
valmisteluprojektissa 

 Sopimukset työpanoksesta Keski-
Suomen liiton ja työnantajan 
välillä 

 

 

 Henkilöt ovat omien 
työnantajiensa palveluksessa ja 
noudattavat työpaikkansa sääntöjä 
esim. matkaluvat 

 Projektin rahoituksesta ja muista 
juridisista päätöksistä vastaa Keski-
Suomen liitto hallintosääntönsä 
mukaisesti 

 Jotta nykytoiminta ja uudistus eivät 
eriydy valmistelun aikana, 
hyödynnetään olemassa olevia 
toimielimiä, työryhmiä ja 
foorumeja. 

 Asiakkaat ja henkilöstö tiiviisti 
mukana 

 

 

 



23.8.2017 

Valmistelun johtoryhmän kokoonpano 



Projektitoimisto 
Tehtävä Henkilöt 

Sopimukset ja hankinnat Marjo Laine, Miia Paatola 

T&K&I ja ennakointi Päivi Hamarus, Tiina Ahonen, Minna Ruoranen 

Osallisuus Emmi Hyvönen 
Susanna Mutanen, kokemusasiantuntijat 
Eeva-Liisa Tilkanen, nuoret 

Kärkihankkeet  
 

Keski-Suomen LAPE ja Kukoistava Kotihoito 
Muutosagentti Tuija Koivisto, ikäihmiset 
Muutosagentti Hanna Hämäläinen, lapset ja perheet 
Susanna Mutanen, osallisuus ja hoitoketjut 

Markkinat Veli Puttonen, yritykset 
Anne Astikainen ja Anu Hätinen, järjestöt 

Asianhallinta Päivi Rajala, Riitta Huusko, Helena Reponen, Mari Saalamo 



Yhteyshenkilöt 
Tehtävä Henkilöt 

Asianhallinta Päivi Rajala 

Romaniasiat Ritva Anttonen 

Yhteispalvelut Hannu Koponen 

ICT-palvelukeskuksen 
asiakasneuvottelukunta 

Juha Romula 



Uuden maakunnan muodostajat 

Keski-Suomen 
maakunta 
 1 mrd € 

 10 000 htv 

Kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja 
terveyspalvelut sekä kuntouttava työtoiminta  
    5 998 htv 

Jyväskylän, Keuruun, Laukaan ja Viitasaaren 
ympäristöterveydenhuolto   64 htv 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri   3 287 htv 

Keski-Suomen ELY-keskus   160 htv   

Keski-Suomen pelastuslaitos   335 htv 

Keski-Suomen liitto    31 htv 

Keski-Suomen TE-toimisto   144 htv 

Keuruun, Laukaan, Pihtiputaan ja Saarijärven 
maaseutuhallinto   19 htv 

Keuruun ja Sysmän lomituspalvelut   173 htv 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto  5 htv 

V
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       Kiitos!  

 

  
 

 

  

 

 yhteystiedot: 

 Kati Kallimo 

 kati.kallimo@jkl.fi 

 p. 0504422302 

 23.8.2017 
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