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Järjestäjän käsikirjan kuvaus 

 Käsikirja on apuväline maakunnan järjestämistehtävien ja 
hallinnon organisointiin 

 Tavoitteena on  
- selkeyttää järjestämisen kokonaisuuteen liittyvät konkreettiset 

tehtävät 

- tukea maakuntia järjestämistehtävän suunnittelussa ja valmistelussa  

- jakaa tietoa ja kokemuksia eri maakunnissa tehdyistä ratkaisuista 
muiden maakuntien hyödynnettäväksi 

 

 Käsikirjan on tarkoitus vastata keskeisiin järjestämiseen liittyviin 
kysymyksiin ja tehtäviin konkreettisella ja käytännönläheisellä 
tavalla 
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Käsikirjan toteutuksesta vastaavat ministeriöt 

 Käsikirjan kokonaisuudesta vastaavat ministeriöt 

 Kirjoittamisessa on ollut  mukana laaja-alaisesti maakunnan 
valmistelijoita, THL:n, Sitran ja Kuntaliiton edustukset, 
ministeriöiden alaisten laitosten virkamiehiä sekä muita 
pyydettyjä tahoja.  

 Aikaisemmassa valmistelussa ovat painottuneet sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiat, mutta jatkossa tavoitteena on saada 
laajemmin näkyviin myös muut maakunnan järjestämisen 
tehtävät.  
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Kirjoitustyön toteuttaminen 

 Kirjoitustyötä on toteutettu teemoittain/otsikoittain. Tekstiluonnoksia 
on muokattu vaihtelevilla asiantuntijajoukoilla.  

 Tiettyihin teemoihin on ollut helpompi saada kirjoittajia kuin toisiin.  
Haasteena on ollut myös keskeneräinen lainsäädäntö.  

 Käsikirja on tarkoitus olla verkkojulkaisu, jota voidaan tarpeen 
mukaan helposti päivittää.  

 Käsikirjan ensimmäiset tekstiluonnokset  (14 kappaletta) julkaistiin 
kesäkuussa 2017 alueuudistus.fi -sivustolla.  

 Nettiin viedyistä pohjista on voinut antaa palautetta webrpol- kyselyn 
kautta. Palautetta on saatu niukasti. 
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Käsikirjan sisällysluettelo  

Suunnittelu ja seuranta 

• Palvelutarpeen arviointi ja hyvinvoinnin ja 
terveyden seuranta 

• Palveluverkon suunnittelu ja hallinta 

• Palvelujen kokonaisuus monituottajamallissa 

• Asiakaslähtöinen palveluintegraatio ja sen 
seuranta 

• Talouden ohjaus ja rahoituksen riittävyyden 
arviointi 

• Palvelustrategia ja palvelulupaus 

• Asukkaiden osallisuus 

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

 

 Ohjaus ja valvonta 

• Palvelutuotannon ohjaus 

• Valvonta ja omavalvonta 

 

 

Palvelujen hankinta ja hallinta 

• Palvelujen strateginen hankinta 

• Valinnanvapauden hallinta 

• Markkinoiden kartoitus ja vuoropuhelu 

• Sopimusohjaus ja -seuranta 

Kehittäminen 

• Tutkimus-, kehittämis ja innovaatiotoiminnan 
koordinointi 

Yhteistyö 

• Yhteistyömuotojen luominen ja edunvalvonta 

• Verkostojohtaminen 

• Yhteistyöalueen asiat 

Järjestäjän organisoituminen 

• Järjestäjän osaaminen kyvykkyydet 

• Järjestäjän organisaatio 

• Tiedolla johtaminen 
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Valmisteluvaihe  sininen= luonnos netissä; vihreä= luonnos valmisteilla; musta= ei 

vielä aloitettu 

Suunnittelu ja seuranta 

• Palvelutarpeen arviointi ja hyvinvoinnin ja 
terveyden seuranta 

• Palveluverkon suunnittelu ja hallinta 

• Palvelujen kokonaisuus monituottajamallissa 

• Asiakaslähtöinen palveluintegraatio ja sen 
seuranta 

• Talouden ohjaus ja rahoituksen riittävyyden 
arviointi 

• Palvelustrategia ja palvelulupaus 

• Asukkaiden osallisuus 

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

 

 Ohjaus ja valvonta 

• Palvelutuotannon ohjaus 

• Valvonta ja omavalvonta 

 

 

Palvelujen hankinta ja hallinta 

• Palvelujen strateginen hankinta 

• Valinnanvapauden hallinta 

• Markkinoiden kartoitus ja vuoropuhelu 

• Sopimusohjaus ja -seuranta 

Kehittäminen 

• Tutkimus-, kehittämis ja innovaatiotoiminnan 
koordinointi 

Yhteistyö 

• Yhteistyömuotojen luominen ja edunvalvonta 

• Verkostojohtaminen 

• Yhteistyöalueen asiat 

Järjestäjän organisoituminen 

• Järjestäjän osaaminen kyvykkyydet 

• Järjestäjän organisaatio 

• Tiedolla johtaminen 
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Tekstit jatkuvasti iteroituvina versioina 

 Valmisteluun on suunniteltu  ottaa edellä mainittujen lisäksi 
seuraavat uudet otsikot (ei aloitettu): 
 Järjestäjän ja poliittisen päättäjien välinen yhteistyö ja työnjako 

 Varautuminen, valmius ja kriisiviestintä 

 

 Vanhoja tekstejä pitää päivittää.. 
 muiden toimialojen näkyvyys 

 lainsäädännön muutokset 

 uudet painotukset  

 käytännönläheisyys ja esimerkit 

 valmistelun etenemisen tarpeiden mukaan 
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SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  ●  VALTIOVARAINMINISTERIÖ 

Lisätietoja: alueuudistus.fi 
 

Uutiskirjeiden tilaus: 
alueuudistus.fi/uutiskirjeet 

 
Twitter:   

@STM-Uutiset 
#sote, #sote2019 

 


