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Suositus viestinnän järjestämisestä ja organisoinnista maakuntien 
väliaikaishallinnossa 1.7.2017 lukien 

Maakunnan väliaikaisen valmistelutoimielimen on tiedotettava valmistelun 
etenemisestä alueen asukkaille, palvelujen käyttäjille, kunnille, järjestöille ja muille 
yhteisöille sekä varattava näille tarvittaessa mahdollisuus tulla kuulluksi 
valmistelussa olevista merkittävistä asioista. (Voimaanpanolakiluonnoksen 10 §) 

Maakuntalain ja voimaanpanolain on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2017. Maakunnat perustetaan 
tästä ajankohdasta lukien. Sote- ja maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa varten asetetaan 
1.7.2017 jälkeen jokaiseen maakuntaan väliaikainen valmistelutoimielin. Se vastaa 
maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes 
maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntavaltuuston asettama maakuntahallitus on aloittanut 
toimintansa. 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen toiminnan aikana maakunta vastaa muiden tehtäviensä 
ohella viestinnästä. Onnistunut muutosvaiheen viestintä edellyttää oikea-aikaista, luotettavaa 
ja avointa viestintää. Lisäksi tarvitaan avointa tiedonkulkua ja yhdessä sovittuja pelisääntöjä 
viestinnän toteuttamiseksi muutoksessa mukana olevien organisaatioiden välillä. Tehtävässä 
onnistuminen edellyttää väliaikaishallinnossa riittävän ja osaavan viestintähenkilöstön 
resursointia sekä sopimista selkeistä viestintävastuista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
valmistelussa mukana olevat organisaatiot varmistavat viestintäresurssin väliaikaisen 
valmistelutoimielimen käyttöön. 

Viestintä on strateginen työväline ja olennainen osa johtamista. Muutoksessa viestinnän 
merkitys korostuu. Sote- ja maakuntauudistuksessa avoimuus ja aktiivinen viestintä sekä 
vuorovaikutus ovat tärkeitä muutoksessa olevien organisaatioiden lisäksi sidosryhmille, 
yhteistyökumppaneille ja asukkaille. 

 

Suositus 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtionvarainministeriö suosittavat maakunnan liitoille, kunnille, 
perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueille, sairaanhoitopiireille, 
erityishuoltopiireille, pelastuslaitokselle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ja työ- ja 
elinkeinotoimistoille, että: 

• organisaatiot nostavat väliaikaishallinnon aikaisen viestinnän yhdeksi strategiseksi 
menestystekijäksi ja antavat viestintäresurssiaan väliaikaisen valmistelutoimielimen 
käyttöön 1.7.2017 lukien 

• väliaikaisen valmistelutoimielimen viestintätehtävän hoitamiseksi viestinnän toimivuus 
maakunnassa varmistetaan organisoimalla viestintä ja resursoimalla se hyvissä ajoin 
ennen 1.7.2017 

• organisaatiot sopivat keskenään eri toimijoiden viestintärooleista ja määrittelevät eri 
toimijoiden viestinnällisen työnjaon 

• maakunnan väliaikaishallinnon käytössä on vähintään yksi viestinnän ammattilainen, 
joka koordinoi sote- ja maakuntauudistuksen viestintää maakunnan alueella 
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(yhteistyössä kaikkien muutoksessa mukana olevien organisaatioiden viestinnän 
ammattilaisten kanssa) 

• viestinnästä vastaavalla on aito mahdollisuus osallistua väliaikaisen valmisteluelimen 
toimintaan ja pääsy väliaikaisen valmisteluelimen päätöksenteosta vastaaville 
foorumeille  

• viestinnästä vastaavalla on selkeästi kirjattu mandaatti toimia maakunnan alueella 
viestinnän koordinaattorina yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa sovittujen 
pelisääntöjen mukaisesti  

• viestinnästä vastaava hoitaa tehtävänsä niin, että kaikki mukana olevat organisaatiot 
kuuluvat yhteiseen viestintäverkostoon, jossa tarkemmin sovitaan käytännön toimista 
ja toimintatavoista 

• viestinnästä vastaava raportoi viestintää koskevista asioista väliaikaiselle 
valmisteluelimelle ja saa tarvitsemansa taustatuen viestinnän hoitamiseksi. 

 

Suosituksen taustaa 

Väliaikaisen valmisteluelimen asettaminen ja sen tehtävät 

Maakunnan liiton, kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, 
sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston on sovittava väliaikaisen 
valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Sopimusneuvotteluja johtaa maakunnan liitto, joka 
myös asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen neuvottelussa sovitun mukaisesti.  

Valmistelutoimielimen jäsenet on valittava edellä mainittujen organisaatioiden viranhaltijoista. 
Jäsenillä on oltava hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Valitut henkilöt 
pysyisivät virkasuhteessa edellä tarkoitettuihin organisaatioihin ja heidät pitäisi vapauttaa 
varsinaisista tehtävistään siten, että he voivat toimia valmistelutoimielimessä tarvittaessa 
myös kokoaikaisesti. Valmistelutoimielimen kanssa tekevät yhteistyötä ja antavat tarvittaessa 
virka-apua ne viranomaiset, joista tehtäviä ja henkilöstöä siirtyy maakunnalle. 

Väliaikainen valmistelutoimielin voi tehdä maakuntien nimiin tiettyjä oikeustoimia ja palkata 
maakunnille omia määräaikaisia viranhaltijoita. Valmistelutoimielin voi ottaa henkilöitä 
maakunnan palvelukseen määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen korkeintaan vuoden 
2018 loppuun saakka. Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan 
erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle. 

Väliaikaisen valmisteluelimen tehtävänä on: 

• kartoittaa maakunnille siirtyvä henkilöstö ja valmistella maakuntavaltuustolle 
ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi  

• osallistua maakunnille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen 
• osallistua maakunnille siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja 

velvollisuuksien selvittämiseen 
• osallistua maakunnille siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- 

ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen 
• valmistella maakunnan toiminnan ja hallinnon järjestämistä 
• päättää maakunnan vuoden 2018 talousarviosta 
• osallistua ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen  
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