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Maakunta- ja sote –uudistuksen projektijohtaja
Päivi Nerg

Verkostotapaaminen 15.2.2018, Kuntatalo



Toimeenpanon organisoinnin tavoitteet

• Muutosorganisaation yksinkertaistaminen
• Valta- ja vastuusuhteiden selkiyttäminen
• Kaikkien ministeriöiden ottaminen mukaan valtioneuvoston

yhteiseen toimeenpanoon
• Muutoksen toteutus yhteistyössä valtioneuvoston, ministeriöiden

maakuntien ja muiden sidosryhmien (mm. Kuntaliitto) kesken
• Maakuntien muutosorganisaatioiden (myöhemmin

väliaikaishallinnon) roolin vahvistaminen toimeenpanossa
• Edustuksellisista ryhmistä verkostomaiseen ja avoimeen

työskentelyyn
• Osahankkeiden projektointi: tavoitteet, vastuut, raportointi
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keskusten

johtoryhmä
=> omistaja-
ohjausryhmä
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Maakunta- ja sote-uudistuksen
virkamies-ohjausryhmä

(kansliapäälliköt ja alivaltiosihteeri)
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Maakunta- ja sote-uudistuksen
projektiohjausryhmä

Reformiministerityöryhmä ja  investointilinjat talouspoliittinen minva
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Henkilöstösiirrot valtiolta
ryhmä 12/2017 asti

LUOVA –
valmistelu-ryhmä

Viestintä-ryhmä

Henkilöstön
siirtymisen

seurantaryhmä

Maakunta- ja sote-
uudistuksen

toimeenpanon
valtakunnallinen
valmisteluryhmä

Tiekartta-
ryhmät,

6 kpl

Toimeenpano-
alaryhmä

Muutosjohtamis-
valmennuksen

strateginen
ohjausryhmä

Maakunta- ja sote-uudistuksen
virkamiesjohtoryhmä
Johtoryhmän pj  = VN

projektinjohtaja

Maakunta-
uudistuksen

säädös-
valmistelu-

ryhmä

Digimuutoksen
strateginen

ohjausryhmä

Maakunta-
uudistuksen
(pl. sote)

vaikuttavuus ja
kustannus-tieto -

ryhmä

Maakuntien
järjestäminen –
valtakunnallinen
valmisteluryhmä

Maakunta-
rahoitus-

valmistelu-ryhmä

Maakunta- ja
sote-uudistuksen

toimeenpanon
valtakunnallinen
yhteistyöryhmä

Maakunta-
tieto-

ohjelma

Hanke-
toimisto

ICT-ryhmä

Tehtäväsiirrot-
valmisteluryhm
ä 9/2017 asti

STM:n sote-erillisvalmistelun
lainvalmistelu- ja rahoituskysymykset:

- Valinnanvapaus
- Monikanavaisen rahoituksen purku
- Tuottajien sopimukset ja korvaukset
- Järjestämisen edellytykset
- Palveluntuotannon kehittäminen
- Sote-asiantuntijaryhmä

Suomen asukkaat
Perusteilla olevat maakunnat asiakkaina

Poikki-
hallinnollinen

YT-elin

Sote-
uudistuksen

vaikuttavuus ja
kustannus-tieto-

ryhmä



Toimeenpanon organisointi valtioneuvostossa

Projektin johtoryhmä
(pj. VM alivaltiosihteeri)

Laaja-alainen seurantaryhmä

Poliittinen ohjausryhmä:
reformiministerit/hallitus

Valtioneuvoston tilannekeskus
Uudistuksen koordinaatio

Henkilöstöfoorumi
(ja YT-elin)

Muutosjohtajakokous

Valtioneuvoston toimeenpanon muutosohjelmat

Digimuutosohjelma

Maakuntien toimeenpanon tuen
tehtäväkohtaiset työryhmät ja verkostot

Maakuntatieto-ohjelma
Muutosvalmennuksen st. ohjausryhmä

Hallinto

Talous

Henkilöstö

Järjestäminen

Palvelukeskukset

Valtioneuvoston yhtenäisen ohjauksen muutosohjelma

…

STM:n muutosohjelma SM:n muutosohjelma

LVM:n muutosohjelma YM:n muutosohjelma

MMM:n muutosohjelma TEM:n muutosohjelma

Maakunnan tuotannon kilpailukyky

…

LUONNOS


