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Maakuntien järjestäminen - valtakunnallinen valmisteluryhmä 

 
 

Maakunta- ja sote- uudistuksen projektiohjausryhmä on nimittänyt Maakuntien 
järjestäminen - valtakunnallinen valmisteluryhmän.  Ryhmän toimikausi on 
26.9.2017 – 30.6.2018. 

Ryhmän tavoitteena on selkiyttää maakuntien toimijoille järjestämisvastuun 
kokonaisuus ja siihen liittyvät tehtävät sekä tukea maakuntia järjestämisen 
suunnittelussa ja valmistelussa. 

Ryhmän tehtävänä on: 
1) tukea maakuntia järjestämisvastuun toimeenpanossa 
2) edesauttaa järjestämistehtäviä tukevien mallien ja työkalujen 

käyttöönottoa 
3) tuoda työhön edustamiensa tahojen näkemyksiä järjestämisestä 

 

Järjestäjän tehtävä on suomalaisessa julkishallinnossa varsin uusi kokonaisuus 
erillisenä toimintona. Maakunta vastaa asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien 
toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä 
järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta 
saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä sekä muista 
lakisääteisistä tehtävistä. Maakunnat voivat halutessaan sopia joidenkin 
tehtävien toteuttamisesta yhdessä. 

Maakuntien järjestämisvastuun toimeenpanon tueksi ryhmän keskeinen 
tuotos on järjestämisen käsikirja. Se on maakuntien toimeenpanoa ja 
valmistelua tukeva käytännön työväline, joka kohdentuu erityisesti 
maakuntien järjestämisvastuuseen kuuluvien tehtävien valmisteluun sekä 
tehtävien toteuttamiseen tarvittavien työvälineiden tunnistamiseen. 
Käsikirjan tehtävänä on tukea maakuntia järjestämisvastuuseen liittyvien 
konkreettisten tehtävien suunnittelussa sekä jakaa maakuntien valmistelussa 
syntyneitä ratkaisuja esimerkkeinä muiden maakuntien työn tueksi. 
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Ryhmän tulee ottaa huomioon uudistuksen valmisteluryhmissä tehtävä työ 
sekä hallituksen uudistukselle asettamat yleiset tavoitteet. Ryhmä raportoi 
maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon valtakunnalliselle 
valmisteluryhmälle.  Maakunta- ja sote-uudistuksen projektiohjausryhmä  
ja/tai toimeenpanon valtakunnallinen valmisteluryhmä voi tarkistaa ryhmän 
kokoonpanoa aina kun se on tarkoituksenmukaista. 

 

Ryhmän kokoonpano: 

 

Puheenjohtaja Sinikka Salo, muutosjohtaja, STM  

I varapuheenjohtaja N.N, muutosjohtaja, VM 

II varapuheenjohtaja Kirsi Varhila, ylijohtaja, OHO/STM  

III varapuheenjohtaja Kari Hakari, Pirkanmaa/STM 
 

Jäsenet: 
Kari Paaso, johtaja, HPO/STM 
Jarkko Tonttila, kehittämispäällikkö, TEM 
Maria Teirikko, johtaja, Elintarviketurvallisuusvirasto 
Saku Härkönen, projektipäällikkö, YM 
Hanna-Mari Talka, erityisasiantuntija, SM 
Jarmo Joutsensaari, Ely-johtaja, LV. 
Minna Angeria, Tieto, THL 
Pia Maria Jonsson, johtava asiantuntija, Reformit, THL 
Antti Kivelä, johtaja, Sitra  
Timo Aronkytö, Uusimaa 
Antti Parpo, Varsinais-Suomi 
Pekka Kuosmanen, Pohjois-Karjala 
Kimmo Hinno, Pohjois-Pohjanmaa 
Jari Parkkonen, Päijät-Häme  
Mikael Palola, Keski-Suomi 
Aija Tuimala, Etelä-Karjala 
Ilkka Luoma, Keski-Pohjanmaa 
Heli Seppelvirta, Etelä-Pohjanmaa  
Kirsi Mononen, johtava lakimies, Kuntaliitto 
Vesa Jouppila, kehittämisjohtaja, KEHA-keskus 
 
Asiantuntijat: 
Kumpulainen Tuija, lääkintöneuvos, STM 
Nygren Päivi, johtava asiantuntija, STM 
Pohjola Pasi, erityisasiantuntija, STM  
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Manssila Sonja, erityisasiantuntija, VM 
Kuopila Antti, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto 
 

 

Asiantuntijasihteerit:  
Juurikkala Virva, erityisasiantuntija, HPO/STM 
Lehtimäki Nina, asiantuntija, TEM 
Marika Pakkanen, projektipäällikkö, Pirkanmaa 
 
Tekninen sihteeri: 
Niemelä Katariina, projektisihteeri STM 
 

Kokouksiin osallistuu varsinaisen jäsenen estyneenä ollessa hänen nimeämänsä 
sijainen. Varsinainen jäsen huolehtii itse esteestään tiedottamisen sekä 
kokouksen järjestäjälle että sijaiselleen. Kokouksista ei makseta palkkioita. 
Yhteistyöryhmän jäsenten matkakustannukset korvataan valtion 
matkustussäännön mukaisesti. 

 

 


