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Maakunta- ja sote-uudistuksen
toimeenpanon organisointi
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Uudistuksen valtakunnallisen
toimeenpanon organisoituminen



-

Strateginen taso (toimeenpanon ohjaus ja lainvalmistelu)

Yleiskuva uudistuksen organisoitumisesta toimeenpanon näkökulma

Virkamiesjohtoryhmä

Hallitus
- Talouspoliittinen ministerivaliokunta

- Reformiministeriryhmä

Virkamiesohjausryhmä
(ns. kansliapäällikköryhmä)

Projektiohjausryhmä
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nta
MinisteriötjaniidenmuutosjohtoOperatiivinen 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
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• Tavoitteiden asettaminen ja seuranta
• Muutosohjelmien hyväksyminen
• Resurssien käyttö ja investointilinjaukset
• Kokonaisvastuu uudistuksesta ja riskienhallinta

Strateginen taso

• Poikkihallinnolliset muutosohjelmat
• Täydentävä sektorikohtainen valmistelu
• Maakuntien perustamisen, sote-uudistuksen ja toiminnan

käynnistämisen tuki

Operatiivinen
taso

Strateginen ja operatiivinen taso
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7. Aluekehit-
täminen

(N.N., TEM)

4. Maakuntien
ohjauksen
valmistelu

(proj.päällikkö
N.N.)

(ohjausryhmä:
Rahoitus- ja

ohjaus -
valmisteluryhmä)

5. Maakunta-
tieto-ohjelma

(proj.päällikkö
Jani Heikkinen)

(ohjausryhmä:
Ohjelman

operatiivinen
johtoryhmä)

6. Digi-muutos

(proj.päällikkö
Tomi Hytönen)

(ohjausryhmä:
Digi-mutoksen

strateginen
ohjausryhmä)

8. Palvelukes-
kusten

perustaminen

(proj.päällikkö
N.N.)

(ohjausryhmä:
Palvelukeskuste

n valmistelun
johtoryhmä)

9. Varautu-
minen

(varautumispääll
ikkö päällikkö

Jussi Korhonen
SM)

10. LUOVA-
toimeenpano

(proj.päällikkö
N.N.)

2.
Maakuntien

toimeen-
panon tuki
ja yhteen-
sovitus:

maakunnan
muut

tehtävät

(Maakuntam
uutosjohtaja

N.N.)

3. Muutosj-
ohdonaka-

temia

(Akatemian
johtaja

Tuula-Riitta
Markkanen)

1.
Maakuntien
toimeenpan

on tuki ja
yhteensovit

us: Sote

(Sote-
muutosjohtaj

a Sinikka
Salo)

Tilannehuone ja poikkihallinnolliset muutosohjelmat
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Toimeenpanon tilannekeskus (yhteinen tilannekuva ja yhteensovitus)
(Tilannekeskuksen johtotiimi valtakunnallinen toimeenpanon koordinaattori (vetäjä), MaKU-mujo, sote-muutosjohtaja,

toimeenpanon koordinaattorit ministeriöissä sekä poikkihallinnollisten muutosohjelmien vastaavat)

Muutosohjelmat: maakuntien perustamisen
ja toiminnan käynnistämisen tuki Muutosohjelmat: valtakunnallinen poikkihallinnollinen toimeenpano

Sektorikohtainen täydentävä toimeenpano ministeriöissä
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Tilannekeskus

Toimeenpanon operatiivista
tasoa koordinoidaan
tilannekeskuksessa.

Tilannekeskus on sekä
fyysinen työskentelytila
että sähköinen alusta,
mutta ennen kaikkea
se on poikkihallinnollinen
toimintatapa.

Tilannekeskuksen työtä
johtaa on johtotiimi.
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Strateginen virka-
miestaso linjaa
päätettäväksi

Poliittinen taso
päättää

Projekti-
ohjaus-
ryhmä

Projekti-
johto-
ryhmä

Muutos-
ohjelmat

Maakun-
tien perus-

taminen

Sektori-
kohtaiset

Hallitus

Operatiivinen taso
toteuttaa

Tilannehuoneen
johtotiimi kokoaa
asiat operatiiviselta
tasolta strategiselle

ja koordinoi
operatiivisen tason

valmistelua

Operatiivinen taso: johtotiimin rooli
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Muut ajankohtaiset asiat
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Ajankohtaisia asioita

• Runkosuunnitelma reformiministeriryhmään 23.11.2017
• UKK palvelukeskuksista – työ käynnistetään asap
• Muutosjohtajan rekry
• Kevään JTS – toimeenpanomomentin osalta kokoaminen käynnistymässä
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