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Kokonaisreformi  



SOTEMAKU 
Johtoryhmä 

- Poliittisten puolueiden edustus 
- Virkamiesjohto valmistelevista 

tahoista 

SOTEMAKU  
Ohjausryhmä 

 
 

SOTE  
Työvaliokunta 

 

MAKU  
Valmisteluryhmä 

 

MAKU Työryhmät  
- Elinkeinot ja työvoima  

- alatyöryhmät 
- Maaseutu  

- alatyöryhmät 
- Maankäyttö, luonnonvarat ja 

liikenne  
- Turvallisuus ja varautuminen 

 
 

- Aluekehitys ja strateginen 
suunnittelu 

- alatyöryhmä 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

SOTE Työryhmät 
- Palvelulaitoksen SOTE –

palvelurakenne 
- alatyöryhmät 

- Palvelulaitoksen  SOTE –
organisaatio 

- alatyöryhmät 
 
 
 
 

- SOTE –kehittämisrakenne 
- alatyöryhmät 

 
 

SOTEMAKU  
Kuntajohtajafoorumi 

 
 

SOTEMAKU -ohjausjärjestelmä 

Virkamies-
ryhmä 

Maakuntakonsernin työryhmät 
 

- Konsernihallinto ja johtaminen 
- Talous 

- Henkilöstöhallinto 
- Sisäinen valvonta, riskienhallinta  

ja  sisäinen tarkastus (laatu) yms. 
- Kiinteistöt-hankinnat-logistiikka 

- ICT ja digiloikka 
- Viestintä 

- Yhteistoiminta 

Maakunnan kehittämisrakenne 

MAAKUNTAKONSERNIN 
Strategisten tukipalvelujen pääryhmä 



MAAKUNTAVALTUUSTO 

Maakuntakonsernin rakenne: järjestäjä-tuottaja 

MAAKUNTAHALLITUS 

MAAKUNTAJOHTAJA 

KONSERNIPALVELUT 
- Johdon esikunta 

- Hallinto 
- Talous 

- Henkilöstö 
- Hankinnat  

- ICT 
- Viestintä 

LAUTAKUNTIA, 
JAOSTOJA 

ELINKEINOT 
JA 

TYÖVOIMA 
 

(JÄRJESTÄJÄ)  

 
KONSERNIOHJAUS JA STRATEGINEN SUUNNITTELU (ml. tietotuotanto) 

VILJELIJÄ-
PALVELUT 

JA 
VALVONTA 

MAAN-
KÄYTTÖ, 

LUONNON-
VARAT, 

LIIKENNE 

PELA 
 

(JÄRJESTÄJÄ) 

SOTE  
 

(JÄRJESTÄJÄ) 

KASVU-
PALVELUT 

(TUOTANTO) 

SOTE -PALVELUT 
(TUOTANTO) 

PELA -PALVELUT 
(TUOTANTO) 

SOTE TUTKIMUS JA 
KEHITTÄMINEN 

PALVELULAITOKSEN HALLITUS 

PALVELULAITOKSEN 
JOHTAJA 

PALVELULAITOKSEN 
HALLINTO 

Poliittista harkintaa vaativia 
asioita 

Viranomaispäätöksiä 



SOTE työryhmä- 
rakenne 2016-2017 
SOTE työvaliokunta 

SOTE 
Organisaatio 

 
 

Hallinto 
ja 

johtaminen 
Strategiatyö 

 

SOTE 
Palvelurakenne 

 
 
 

Terveyden ja 
sairaan-
hoidon 
palvelut 

 
 
 

Ikäihmisten 
palvelut 

 
 
 
 

Perhe- ja 
sosiaali-
palvelut 

 
 

 
 

SOTE 
Strate-
giset 

tukipal-
velut 

(yhdessä 
SOTE-

MAKU) 
 
 

Henkilöstö, 
Talous, 

Tilat, 
Tietohallinto, 

ICT 
 
 

SOTE 
Tutkimus- ja 

kehittämisrakenne 
 
 

 
Kehittämis-
toimintojen 
organisointi 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tieto-
tuotanto 

 
Tutkimus-

perustainen 
käytäntö  

 
 
 
 
 
 
 
 

Muutostyö ja 
koulutus 

 
 

Osallistavat työyhteisö-  ja alueseminaarit // Citizen´s Voice // osallisuushankkeet 



Tiekartta 

23.9.2016 
SOTE 
Mallin 
tausta 

Syksy 2016 
SOTEMAKU 
Mallin 
valmistelu 

Kevät 2017 
SOTEMAKU 
Ehdotuksen 
valmistelu 

7/2017 
Väliaikais-
hallinto 
Esitys  
mallista 

3/2018 
Maakunta-
valtuusto 
Päätös 
mallista 

1.1.2019 
Maakunta-
hallinto 
Mallin 
toteutus 

Työvaliokunta 
Työryhmät 
Kuntajohtajat 
Ohjausryhmä 

Työvaliokunta 
Työryhmät 
Kuntajohtajat  
Virkamiesryhmä 
Johtoryhmä 
Ohjausryhmä 

Työvaliokunta 
Työryhmät 
Kuntajohtajat  
Virkamiesryhmä 
Johtoryhmä 
Ohjausryhmä 

Työvaliokunta 
Työryhmät 
Kuntajohtajat  
Virkamiesryhmä 
Johtoryhmä 
Ohjausryhmä 

Maakunta-
konserni 

Työ- ja kokousaikataulut  
SOTEMAKU kokonaisuutena 

Maakunta-
konserni 

http://alueuudistus.fi/tiekartta  

http://alueuudistus.fi/tiekartta


SOTE osion mallinnus/ehdotus 
sovitetaan  palvelulaitoksen  

muiden  osioiden   
toimintojen kanssa 



KOOTUT  
PALVELUT 

Palvelurakenneraami 2030 

PÄIVITTÄIS-
PALVELUT 

Kotona käytettävien 
palvelujen osuus kasvaa 

Liikkuvat palvelut tuovat 
asiantuntijan lähelle  

ja tukevat 
päivittäispalvelua 

Digisaatio ja sähköinen 
asiointi lisäävät 
omaehtoista ja 
suoraa asiointia 

SoTe palvelut 
Kuntien palvelut 

Järjestöjen ja  
yhdistysten toiminta  

ja palvelut 
Yksityiset palvelut 



Alueellinen resilienssi 
• ”Resilienssi on alueen kyky ja tapa suhteuttaa 

itsensä ympäristön muutokseen.”  
•  … ennakoimaan ja reagoimaan toiminta-

ympäristön muutoksiin ja toisaalta siitä, kuinka 
hyvin se kykenee muuttamaan pidemmällä 
aikavälillä rakenteitaan vastaamaan 
toimintaympäristöä.  

• … oleellinen laajennus perinteiseen resilienssi-
ajatteluun on se, että toimintaympäristön 
muutos voi olla luonteeltaan positiivinenkin 

Etelä-Pohjanmaan aluerakenteen tulevaisuuskuvat 2040 
Julkaisunumero B:81 



Muutos on koko ajan läsnä 

 
Digisote päivät, Hki 9-10.11.2016: 
 
Ne organisaatiot, jotka pystyvät mukautumaan muutoksessa, 
etsimään uusia toimintatapoja, kuuntelemaan asiakkaiden 
tarpeita tulevat pärjäämään 
 

 

Maakunnat 
muutosmatkalle 
18.11.2016 

Etelä-Pohjanmaan muutosagentti VTM Anneli Saarinen 



European Megatrends 
“phenomenon”   

• Demography 
– Less people on working age 
– Life expectancy increasing 

• Technology / ICT, digitalization  
– How are they reflecting everyday life and work 

productivity? 
• Post truth era (Ralph Keyes)  

– Borders blur between truth and lies, honesty and 
dishonesty, fiction and nonfiction. 
http://www.ralphkeyes.com/the-post-truth-era/ 

• Slow economic growth 
 

http://www.ralphkeyes.com/the-post-truth-era/


Sote-anarkiaa ja populismia 
”Maailma on nyt sellaisessa asennossa, että kun tarpeeksi toistetaan 
sloganeita, niin ne muuttuvat ikään kuin totuudeksi. Otetaanpa 
päällimmäiset ja ehkä suosituimmat. 
1. "Meillä on liian hajanainen rakenne – tarvitsemme leveämmät 

hartiat” 
2. "Sote-integraatio on välttämätön – tarvitaan toimivat hoitoketjut” 
3. "Uudistus tarvitaan kaventamaan terveyseroja” 
4. "Uudistus tarvitaan hallitsemaan sote-menoja ja se pitää toteuttaa 

valtion johdolla” 
Yhtäkkiä kuntien toiminta on jotenkin vanhanaikaista verrattuna tuleviin 
maakuntiin tai markkinavoimiin, joille myös vaikeimmin työllistettävien 
osalta aiotaan antaa keskeinen asema ja kaupunkiseuduillekin jäisi vain 
yhtiöitetyn tuottajan rooli. Valtion keskushallinnon valtatoiveet ovatkin 
vihdoin käymässä toteen – on yksinkertaisempaa kontrolloida 18 kuin 
vaikkapa 150 toimijaa – innovaatioista, toiminnan tehokkuudesta tai 
itsehallinnosta ei niin väliä.” 

Reijo Vuorento 15.11.2016  http://kuntalehti.fi/kuntauutiset/sote/kuntaliiton-vuorento-populismi-ohjaa-sote-keskustelua/  

http://kuntalehti.fi/kuntauutiset/sote/kuntaliiton-vuorento-populismi-ohjaa-sote-keskustelua/


Yhteystiedot 
Harri Jokiranta  

harri.jokiranta@seinajoki.fi  
 
 

www.ep2019.fi  

mailto:Harri.jokiranta@seinajoki.fi
http://www.ep2019.fi/
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