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Lisävuoden vaikutukset

Palveluita, palveluketjuja ja 
myöntämisperusteita ehditään 
yhtenäistää ennalta

Aikaa testaamiseen ja pilotointiin

ICT-järjestelmät saadaan 
valmiimmiksi

Valtioneuvoston yhtenäinen 
ohjaus paranee

Muutokseen sitoutuminen 
heikkenee

Kuntien ulkoistukset voivat jatkua

Palvelujen kehittämisvelka kasvaa 
(osaaminen ja digitalisaatio!)

Kiinteistöjen korjausvelka kasvaa

Mahdollisuudet kustannusten 
hillintään viivästyy



Valmistelutilanne on odottava 

• Maakunnissa
– valmistelua ei ole pysäytetty – uusia rekrytointeja on jäädytetty
– sairaanhoitopiirit, suuret kaupungit ja ELYt ovat lisänneet omaa 

varautumistaan eri vaihtoehtoihin
– poliittinen vääntö jatkuu Uudellamaalla

• Osa maakunnista on käynnistämässä keskustelua 
omaehtoisesta sote-ratkaisusta
– Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Satakunta
– Kymenlaakson sote-kuntayhtymä aloittaa 1.1.2019

• Rahoitus
– valtion budjetissa vuodelle 2019 varattu 211 milj. euroa
– omarahoitusvaatimus poistumassa
– arviot muutoskustannuksista tarkentuvat koetalousarvion 

laadinnan yhteydessä



9/2016 – 12/2018 1/2018 – 7/2019 8/2019 - 12/2020

Valmistelun vaiheet

Esivalmistelu ja 
valmistelu             

28 kk

Väliaikainen 
hallinto               

7 kk

Käynnistäminen 
17 kk

Uudistuksen valmistelu 
yhteistyössä

Tilanne syksyllä 2018
• valmistelu jatkuu Keski-Suomen 

liiton projektina
• VM rahoittaa
• johtoryhmän aikataulua 

väljennetty
• sopimukset työpanoksista 

31.12.2018 saakka
• ei uusia rekrytointeja ennen 

tilanteen selkiintymistä
• valmistelu jatkuu asioissa, jotka 

palvelevat maakuntaa kaikissa 
skenaarioissa

Vastuu väliaikaisella 
valmistelutoimielimellä

• sovitun kokoonpanon 
vahvistaminen 12/2018

• toimielin tekee väliaikaisia 
päätöksiä uutta maakuntaa 
koskien

• tarkka suunnitelma uuden 
maakunnan käynnistämisestä 
ja toiminnasta

• maakuntavaalit 26.5.2019
• valtion rahoitus 100 %

Maakuntavaaleilla valittu 
maakuntavaltuusto aloittaa

• maakuntavaltuusto asettaa 
maakuntahallituksen ja 
tarkastuslautakunnan

• maakuntahallitus organisoi ja johtaa 
valmistelua

• päätökset palveluiden järjestämisestä 
ja organisaation johtohenkilöistä

• valmistelun painopiste palveluiden, 
talouden ja henkilöstön 
suunnittelussa

• valtion rahoitus 100 %



Keski-Suomen valmistelu syksyllä 
2018

• Työpöydällä:
– Palveluiden järjestämissuunnitelma

– Tietojohtaminen – yhteinen tietopohja tarvitaan 
rakenteista riippumatta

– Asiakas- ja palveluohjaus

– Tuotannon ohjaus – mitä palveluita, palveluketjuja ja 
myöntämiskriteereitä voidaan yhdenmukaistaa 
vuosina 2019 ja 2020

– Konsernirakenteiden sekä kannusteiden ja 
sanktioiden suunnittelu

– ICT-toimintaympäristön perusteet

– Koetalousarvio



Seuraa 
valmistelua
ks2021.fi 

facebook.com/ks2021.fi/  

@keskisuomi2021 

#ks2021


