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• Uudistuksen toimeenpano ministeriöissä
• Alueellisen valmistelun jaosto
• Verkostot
• Ohjelmat ja valtionavustushankkeet

• Rakenneuudistus-hankkeet
• Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelma
• Toivo-ohjelma
• Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja 

suunnitteluperusteet

Kansallisen toimeenpanon johtaminen ja 
organisointi



Toivo-ohjelma

Toimeenpanon organisointi LUONNOS
Sote-ministerityöryhmä

pj. STM

Sote-uudistuksen johtoryhmä 
pj. STM

Sote-uudistuksen 
seurantaryhmä 

pj. STM

Tulevaisuuden sote-keskus –
ohjelma

Talouteen, hallintoon ja 
tukipalveluihin liittyvä 

alueellinen valmistelu pj. VM

Johtamiseen ja osaamiseen
liittyvä alueellinen valmistelu

pj. STM

Palvelujen järjestämiseen
liittyvä alueellinen valmistelu

pj. STM

Rakenneuudistuksen 
valmistelua tukevat hankkeet

Yhdyspintoihin liittyvä 
alueellinen valmistelu

pj. STM

Alueellisen 
valmistelun 

vastuuhenkilö-
verkosto 
pj. STM

Alueellisen 
valmistelun jaosto 

pj. STM

Muut verkostot ja valmisteluryhmät 
esim. teemakohtaiset pj. THL/STM

Pelastustoimen 
alueellisen
valmistelun 

vastuuhenkilö-
verkosto 

pj. SM

Kokoava ICT-valmistelu
pj. STM

Toimeenpanon koordinaatioryhmä
Ministeriöiden toimeenpanoa koordinoiva 

VN-tasoinen ryhmä pj. STM

STM:n
toimeenpano

SM:n 
toimeenpano

VM:n 
toimeenpano

Muodostuvat 
hyvinvointialueet

Sairaan-
hoitopiirit

Pelastus-
laitokset

Kunnat ja 
kunta-

yhtymät

Sote-tulevaisuuspäivät
Kuntaliitto järjestäjänä

Ministeriöiden yhteinen valmistelutyö 
mm. ICT, viestintä, vuorovaikutus

Aluelähtöinen valmistelu

Ei vielä 
julkinen!



Vaihe 2 Vaihe 4 Vaihe 5

Toimeenpanon 
valmistelu, HE 
eduskuntaan 
12/2020

Hyvinvointialueiden 
väliaikaiset 
valmisteluelimet

Aluevaltuustot 
1.3.2022 -> 

Järjestämisvastuu siirtyy 
1.1.2023

Vapaaehtoinen valmistelu, 
2020

Vaihe 1

Tiekartta hyvinvointialueiden perustamiseen ja järjestämisvastuun 
siirtymiseen

Vaihe 3

Lainsäädäntö voimaan

Palvelut (esim. palvelurakenne, -verkko ja -tuotanto, sähköiset palvelut, asiakasviestintä, yhteistyö) 

Johtaminen (esim. osaaminen, kyvykkyydet, johtamisen välineet, tuotannon ohjaus, tietopohja, viestintä, verkostot) 

Hallinto (esim. hallinnon rakenteet, demokratia ja osallisuus, henkilöstön siirrot, tietohallinto)

Talous (esim. konsernitalous, omaisuus, sopimukset)
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• Alueellinen tilannekuva kertoo tiekartan mukaisen sote-uudistuksen valmistelun 
etenemisestä alueella sekä alueen sosiaali- ja terveydenhuollon ja –palveluiden 
tilanteesta yleisemmin. 

• Tilannekuva muodostuu seuraavista osista:
• THL:n asiantuntija-arvioinnit
• STM:n valtionavustusten hankeseuranta
• Tiekartassa määriteltyjen toimenpiteiden valmiustila alueella
• Järjestämisvastuullisten toimijoiden (kuntien ja kuntayhtymien) tilannekuva
• Mediaseuranta

• Edellä mainituista osista muodostuu alueellisen valmistelun kokonaiskuva

Toimeenpanon ja uudistuksen 
tilannekuva
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• Sote-uudistuksen viestinnän tavoitteena on
• tukea viestinnällisesti uudistuksen päämääriä
• kuvata ymmärrettävästi uudistuksen tarpeellisuus
• sanoittaa kokonaisuutta selkeästi
• konkretisoida muutoksen vaikutuksia kohdennetusti eri kohderyhmille
• vahvistaa uudistuksen uskottavuutta ja rakentaa luottamusta

• Viestinnän organisointi ja viestintävastuut
• 8.2 Viestinnän kanavat

Toimeenpanon viestintä
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Sote-uudistuksen aikataulu 2020–2022
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2020 2021 2022 2023

HE-luonnos
lausunnoilla

15.6.–25.9.2020

HE
eduskuntaan

12/2020

Lakien 
voimaan tulo

Väliaikais-
hallinto 

Aluevaalit
alkuvuosi 

2022

Alue-
valtuustojen
toimikausi

alkaa 3/2022

Hyvinvointi-
alueille 
siirtyvät 
tehtävät
1.1.2023

HE-valmistelu Lausunto-
kierros

Eduskunta-
käsittely Väliaikaishallinto Aluevaltuusto

HUS-yhtymä

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman kehittämishankkeet 2020–2022

Rakenneuudistusta koskevat kehittämishankkeet 2020–2021

Muut kehittämishankkeet 2020–2022

Sote-100
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