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MAAKUNTAUUD I STUS 	

”Muutos	tehdään	maakunnissa”		
Kansallinen	ohjaus	vs.	organisoin8	maakunnassa	

Mkj.	Jukka	Ylikarjula,	versio	9.12.2016	
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MAAKUNTAUUD I STUS 	

VAIHEET	JA	AIKATAULUT	



Maakuntauudistuksen	vaiheet	
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Maakuntauudistuksen	
aikataulu	
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Lainsäädännön	aikataulut	
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§6	Maakunnan	tehtäväalat	
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Maakunta	voi	lisäksi	hoitaa		
(lakiluonnokset	1.9.2016)	
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1)	liikennepalveluiden	maakunnallista	kehiEämistä	ja	järjestämistä	sekä	julkisen	henkilöliikenteen	suunniEelua	ja	
järjestämistä	samoin	kuin	sitä	koskevia	valIonavustustehtäviä,	lukuun	oEamaEa		toimintaa		liikennekaaren		IV		osan		1		
luvun		3		§:n		2		ja		3		momenIssa		tarkoiteEujen	kunnallisten	ja	seudullisten	viranomaisten	toimialueella,	näiden	
alueiden	liikenteen	suunniEelua	ja	järjestämistä,	sekä	raideliikenneEä;	
	
2)	saariston	yhteysalusliikenteen	suunniEelua	ja	järjestämistä	sekä	sitä	koskevia	valIonavustustehtäviä;	
	
3)	maakunnan	ja	sen	alueen	kaikkien	kunIen	tekemällä	sopimuksella	maakunnan	hoideEavaksi	kunnista	siirretyt,	
maakunnan	1	momenIssa	tarkoiteEuihin	tehtäväaloihin	liiEyvät	tehtävät,	joiden	hoitamiseen	kunnat	ovat	osoiEaneet	
maakunnalle	rahoituksen;	
	
4)	maakunnan	ja	sen	alueen	kaikkien	kunIen	tekemällä	sopimuksella	maakunnan	hoideEavaksi		kunnista		siirretyt		
rakennusvalvonnan		järjestämisen		tehtävät,		joiden		hoitamiseen		kunnat		ovat	osoiEaneet	maakunnalle	rahoituksen;	
	
5)	maakunnan	tehtäviin	liiEyviä	kansainvälisiä	asioita	ja	yhteyksiä;	
	
6)	muita	sille	erikseen	säädeEyjä	tehtäviä.	
	
MaakunIen		on		hoideEava		tehtäviään		yhteistoiminnassa		ja		maakunnalle		kootusI		siten		kuin		siitä		laissa		säädetään.		
MaakunIen		sopimukseen		perustuvasta		yhteistoiminnasta		säädetään		8		luvussa.	



YleistavoiIeet	esivalmistelu-
vaiheessa	
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§  	Esivalmisteluvaihe	kestää	sote	-järjestämislain	ja	maakuntalain	
voimaantuloon	1.7.2017	saakka.		

§  Tässä	vaiheessa		
§  sovitaan	valmistelun	yhteistyöstä,		
§  löydetään	työlle	muutosvisio	ja	tavoiEeet,		
§  tehdään	nykyIlanteen	kartoituksia	sekä		
§  yksityiskohtaiset	esiselvitykset.	



Esivalmistelun	tehtävät	
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§  Esivalmisteluvaiheessa	luodaan	edellytyksiä	tehtävien,	henkilöstön	ja	
omaisuuden	siirtämiselle		

§  SuunniEelussa	on	tärkeää	hahmoEaa	ainakin:	
§  Maakunnan	tavoiteIlan	kuvaus	(muutosvisio)	
§  Maakunnan	tehtäviä	toteuEavat	palvelut	
§  Toiminnan	toiminnalliset	tavoiEeet	
§  Pääasialliset	keinot	ja	toimenpiteet	tavoiEeiden	saavuEamiseksi.	
§  Myös	maakunnan	alueen	tutkimus-,	innovaaIo-	ja	kehiEämistoiminta	on	

hyvä	muistaa.	
§  Muutoksen	keskeiset	vaiheet	ja	vaiheiden	lopputulokset/tuotokset	
§  Muutoksen	toteutusvaiheiden	aikataulut	
§  Suunniteltujen	toimenpiteiden	toteuEamisen	tarvitsemat	resurssit	

(kyvykkyydet)	ja	niiden	määrät	
§  Muutoksen	toteutukseen	liiEyvä	viesIntä	ja	vuorovaikutus	
§  Huomioiden	maakunnassa	ja	kunnissa	käynnissä	olevien	kärkihankkeiden	

muutosohjelmien	tavoiEeet	ja	sisällöt	



19.1.17	 Maakunnallinen	näkökulma	 10	

MAAKUNTAUUD I STUS 	

Tilanneanalyysiä		



Tilannekatsausta	9.12.2016	
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1.  Lakien	valmisteluIlanne	(yleislait,	erityislait)	
2.  Erityiskysymykset	(valinnanvapaus,	maakuntajaotus,	

maakuntakonserni,	palvelukeskusyhIöt,	Luova,	liikennesiat,	
kasvupalvelut)	

3.  Maakuntauudistuksen	valmistelun	kansallinen	ohjaus	
4.  MaakunIen	rahoitus	
5.  MaakunIen	yhteistyö	ja	edunvalvonta	
6.  Esivalmistelu	ja	väliaikaishallinto	
7.  Maakunta	–	kunta	–	yhdyspinnat	
8.  Henkilöstösiirrot	ja	Yt-meneEelyt	
9.  Keski-Pohjanmaan	maakuntakonsernin	rakentaminen	
10. Maakuntaohjelmasta	maakuntastrategiaan	



Lakien	valmisteluMlanne	
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Maakuntalaki,	Sote-järjestämislaki,	Voimaanpanolaki,	Maakunnan	
rahoituslaki,	Maakuntajakolaki	(ehdotukset	1/2017,	luonnoksia	12/2016)	
⇒ Valinnanvapaudesta	säädetään	eri	lailla	
⇒ MkL,	StjL,	VpL:	Hallituksen	esitykset	Eduskunnalle	tarkennuksin,	joEa	

vältytään	uudelta	laajalta	lausuntokierrokselta;	krii\set	kohdat	kunIen	
itsehallinnon	ja	perustuslain	näkökulmasta?	

	

Aluekehitys-	ja	kasvupalvelulaki	järjestämislain	luonteinen,	aiheuEaa	TEM:n	
hallinnonalan	muiden	lakien	tarkistustarpeita	
	

Tehtävien	siirtoon	liiEyvät	laajat	lakimuutokset	(liiEeet	13.12.2016):	
•  Linjaustarpeita	lii.yy	vielä	yhteistoimintaan	kalataloudesta	ja	vesitaloudesta,	vesilain	

valvontaan	ja	talous-	ja	velkaneuvontaan.	Muilta	osin	lakiluonnokset	valmistuvat	ajallaan	
tai	joulu-tammikuussa	vielä	vähäisiltä	osin	täydentyen.	Projek<ryhmän	kokoukseen	13.12.	
viedään	<edoksi	kooste	säädösvalmistelusta	hallinnonaloi.ain,	johon	listataan	valmiit	ja	
edelleen	keskeneräiset	lait.	Koosteeseen	kerätään	myös	<edot	pykälätasolla	ehdote.avista	
tehtävien	kokoamisista	sekä	linjausta	vaa<vista	asioista.	Lakiluonnokset	toimitetaan	tausta-
aineistoksi	VYVIin.	Ryhmän	seuraavassa	kokouksessa	16.12.	käydään	läpi	LUOVA-viraston	ja	
maakun<en	palvelukeskusten	valmistelua.	

	



MuuIuvatko	maakuntarajat?	
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MuuIuvatko	maakuntarajat?	
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Maakuntavalmistelun	kansallinen	
ohjaus	ja	maakunMen	valmistelu	
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Kansallinen	IekarEa	ja	VM/STM	muutosohjaus	
⇒ Onko	liikaa	valmisteluryhmiä,	yliorganisoituminen?	
⇒ Mitä	muutosjohtajaverkostojen	tulee	tehdä?	
⇒ Lakiesityksissä	on	laajasI	nykyIlan	kuvaukset	eli	tarvitseeko	maakunnissa	

tehdä	syvällisiä	yleiskuvauksia	=>	palvelut,	henkilöt,	suoriEeet	ja	eurot	
kuitenkin	listaEava	

Maakuntalain	6	§	tehtävät	Iedetään,	muEa	jokaisessa	maakunnassa	on	
tehtävä	hallinnollisesta	näkökulmasta	listaus	mitä	pitää	olla	milloinkin	
valmiina	
⇒ ”ajatus	kuin	olisi	vuodessa	2019	ja	katsoo	taaksepäin	mitä	pi<	olla	

valmiina	milloinkin”	
	
Valmistelun	2016-2018	oltava	organisoitua,	joAa	uusi	maakunta	alkaa	
1.1.2019	
=>	Esivalmistelu	ja	väliaikaishallinto	keskeytymätöntä	valmisteluprosessia	



ValMon	ohjaus,		
maakunMen	yhteistyö	ja	edunvalvonta	
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VM/STM	muutosohjaus	valmisteluaikana	=>	tukea	vai	määräyksiä?	
	
2019	ValIon	TA-rahoitus	(yleiskaEeisuus	ja	erityismomenIt)	
⇒ MaakunIen	järjestämissopimukset	ja	neuvoEelut	
⇒ Pysyykö	ministeriöiden	ohjaus	informaaIo-ohjauksena	vai	

normiohjauksena?	
⇒ Miten	Iukka	on	JTS	ja	valIon	ylivuoIset	kehysbudjetoinnit?	
	
MaakunIen	yhteistyöstä	ja	edunvalvonnasta:	
⇒ Keva	myös	maakunIen	eläkelaitos	ja	KT	muuEuu	Kunta-	ja	

maakuntatyönantajaksi	
⇒ KuntaliiEo	muuEuu	Kunta-	ja	maakuntaliitoksi	
⇒ Nykyiset	5	erva-alueet,	vaalipiirialueet,	EU-alueet	jatkuvat?	
⇒ Pohjois-Suomi	ja	Vaasan	Vp	jatkuvat	Keski-Pohjanmaan	kannalta	

yhteistyöalueina	=>	neuvoAelukun8en	yhteistyön	tehostaminen!	



Kansallinen	ohjaus	ja	valmisteluryhmät	



Muutosjohtajat	muutoksessa	1/3	
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Muutosjohtajat	muutoksessa	2/3	
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Muutosjohtajat	muutoksessa	3/3	
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MAAKUNTAUUD I STUS 	

Yhdyspinnat	kunta-maakunta		
KuntaliiAo	ja	FCG	sekä	case	K-P	



	MaakunMa	ja	tulevaisuuden	kunMa	tulee	valmistella	
samanaikaisesM	

VALTIO	

Ohjaus	ja	resurssit	

Vuoro-	
vaikutus	

Ohjaus	ja	resurssit	

Vuoro-	
vaikutus	

MAAKUNNAT	
Roolit	

KUNNAT	
Roolit	Yhdyspintakysymykset	ja	palvelut:	esim.	hyte,	tukipalvelut,	

oppilashuolto,	työllisyys,	,	kaavoitus,	rakentaminen,	joukkoliikenne,	kotouEaminen,	
elinvoima,,	asuminen,	järjestöyhteistyö	,	osallisuus,	johtaminen	jne.	

Vuorovaikutus	ja	neuvoIelumeneIely	



Valtio 

Maakunnat 
(18) 

Tuottajat 

Kunnat Asiakkaat 

Yhteistyö- 
alueet (5) 

2. Maakuntien toimintamalli palveluiden  
    järjestäjinä on vielä epäselvä 

3. Kunnan asema riippuu suhteesta  
    maakuntaan, tuottajiin ja asukkaisiin 

4. Maakunta joutuu erottamaan järjestämisen  
    ja tuottamisen 

6. Asiakkaiden ja tuottajien välisestä  
    suhteesta voi tulla merkittävä 

7. Asiakkaiden valinnanvapaus mahdollistuu         
erityisesti siellä, missä on toimivat  markkinat 

Yhdyspinnat uudessa toimintaympäristössä 

A 

T 

K 

M 

V 
YA 

Järjestämisen  
taso 

Tuottamisen  
taso 

1.  Valtionohjaus on vahva 

P 

5. Palvelulaitoksessa on julkinen tuotanto ja     
viranomaistehtävät 



Lapset ja nuoret 
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Sosiaali- 
ja 

terveys-
toimi 

Työllisyys Elinkei-
nopoli-
tiikka 

Maan- 
käyttö 

ja  
asumi-

nen 

Joukko-
liikenne 
ja kulje-
tukset 

Ympä-
ristö ja 
ympä-
ristö-

tervey-
denhuol-

to 

Pelas-
tustoi-

mi  

Tukipal-
velut 
ml. 

hankin-
nat 

Liikunta 
ja 

nuoriso 

Koulu-
tus- ja 

varhais-
kasvatus 

Kulttuuri 
ja 

kirjastot 

Kuntien nykyisten tehtävien muuttuminen sote- ja 
maakuntauudistuksen johdosta 

Lapset ja nuoret Työikäiset Seniorit 

Maahan
muutto 

ja 
kotout-
taminen 

Hyvinvointi ja terveys 

Osallisuus 

Elinvoima 

Suuri muutos 
Kohtalainen muutos 
Ei suurta muutosta 



Maakunnan tehtävät ja yhteys kuntiin  
Lausuntokierroksella oleva lakiluonnos 31.8.2016 
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1. sosiaali- ja 
terveydenhuolto 

2. sosiaalisen hyten 
edistämisen ja 

ehkäisevän päihdetyön 
asiantuntijatuki 

kunnille ja ehkäisevät 
palvelut 

3. alueellinen 
alkoholihallinto 4. pelastustoimi 5. ympäristöter-

veydenhuolto 

6. maatalous ja 
maaseudun 

kehittäminen 

7. maataloustuotteiden 
markkinajärjestelyt, 

maatalouden 
tuotantopanosten 
turvallisuus, laatu 

ja käyttö sekä 
kasvinterveyden valvonta 

8. kalatalous ja 
vesitalous 

9. aluekehittämisviranomaisen tehtävät, alueen, 
sen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen 
kehittäminen ja rahoittaminen, näihin liittyvä 

koulutus ja osaamisen kehittäminen, kulttuurin 
edistäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen 
järjestäminen sekä kotoutumisen edistäminen 

15. yksityisteitä ja 
liikkumisen ohjausta 

koskevat 
valtionavustus-

tehtävät 

10. alueellisen lyhyen, 
pitkän ja keskipitkän 

aikavälin 
koulutustarpeiden 

ennakointi ja alueellisten 
koulutustavoitteiden 

valmistelu 

11. maakunnan 
suunnittelu ja 

maakuntakaavoitus 

12. kuntien alueiden 
käytön suunnittelun 
ja rakennustoimen 

järjestämisen 
edistäminen 

13. kulttuuriym-
päristön hoito 

17. maakunnallisen 
identiteetin 

edistäminen alueella 
yhteistyössä alueen 
muiden toimijoiden 

kanssa 

14. liikennejärjestelmän toimivuus, 
liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot, alueellinen 

tienpito, maankäytön yhteistyö sekä 
toimintaympäristöä koskevien tietojen 

tuottaminen valtakunnalliseen 
liikennejärjestelmäsuunnitteluun;  

16. alueellisen liikuntaneuvoston 
asettaminen yhteistyössä muiden 

maakuntien kanssa sekä 
liikunnan edistäminen maakunnassa 

alueellisen liikuntaneuvoston toiminnan 
kautta sekä ulkoilureittitehtävät 

21. 
ympäristötiedon 
tuottaminen ja 

ympäristötietouden 
parantaminen 

20. vesien ja 
merensuojelu, vesien 

ja merenhoidon 
järjestäminen ja 

toteuttaminen sekä 
merialuesuunnittelu 

18. kulttuuria koskevien suunnitelmien ja 
kehittämistoimenpiteiden 
yhteensovittaminen osana 

maakuntastrategian ja -ohjelman sekä 
maakuntakaavoituksen toteuttamista  

19. vesihuollon edistäminen ja suunnittelu, 
vesivarojen käytön ja hoidon sekä 

tulvariskien hallinnan tehtävät, alueelliset 
luonnonvaratehtävät ja huolehtiminen 

ympäristö-, vesihuolto- ja 
vesistötöiden toteuttamisesta 

22. yhteiskunnan 
turvallisuusstra-
tegiaan kuuluva 

alueellinen 
varautuminen 

23. maatalousyrittäjien ja 
turkistuottajien 

lomituspalvelujen 
järjestäminen sekä 

poronhoitajien 
sijaisavun kustannusten 

korvaaminen 

 24. alueelliset 
romaniasiain 

neuvottelukuntia ja 
romaniasioita 

koskevat tehtävät 

25. 
yhteispalveluiden 

alueellinen 
järjestäminen ja 

kehittäminen 

Erittäin merkittävä 
Merkittävä 
Vähemmän merkittävä 



Raja-/yhdyspinnat, yhteistyö ja neuvottelumenettely –
kehittämisaloitteen sisältö  
(ilmestyy joulukuussa 2016) 
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1. Johdanto  

2. Kunnan ja maakunnan yhteistyön 
tarve eri näkökulmista  

3. Kunnan ja maakunnan yhdyspinnat ja 
niiden määrittely   

3.1. Mitä ovat yhdyspinnat? 
3.2. Yhdyspinnat maakunta- ja soteuudistuksessa 

4. Esimerkkejä keskeisistä 
rajapintatoiminnoista  

4.1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
4.2. Sisäilmaongelmien hallinta osana terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämistä 
4.3. Liikunta ja nuorisotyö 

4.4. Työllisyyden hoito ja elinkeinopolitiikka  
4.5. Opiskelija- ja oppilashuolto   

4.6. Asumispalvelut  
4.7. Kaavoitus, maankäyttö ja palveluverkot 

4.8. Tukipalvelut 
4.9. Maahanmuuttajatyö 

4.10. Joukkoliikenne ja kuljetukset 
4.11. Varautuminen poikkeusoloihin  

5. Kunnan ja maakunnan 
neuvottelumenettely sekä sen 

käytännön toteutus  
5.1. Maakuntalain luonnokset ja niiden 

tarkoitus 
5.2. Miten uusi tilanne haastaa kuntien 

johtamisen? 
5.3. Yhteistyön vaikutukset asiantuntijatyöhön 

6. Katse tulevaisuuteen - 
yhteistyön uudet 
mahdollisuudet  

Kehittämisaloitteessa 
vuorottelevat tilannetta 

avaavat tekstit sekä 
kuntaedustajien 

kokemuspuheenvuorot! 



Tulevaisuuden maakunta ja kunta – sisältö (K-P) 
•  Maakunnan ja kuntien yhteistyön tarpeet  

»  Maakunnan, kunnan ja kuntalaisten sidos –kansalaisosallistaminen ja viestintä – tilaisuudet  
»  VM/STM ohjaus ja Kuntaliiton maakuntakonserniohjeistus tulossa 
»  Mitä selvitettävää esim. toimitilat - maakunnan kehittämisrahoituksen painotukset 2017-2020 
»  Miten parhaiten pitää toimia kun ollaan vuoden 2019 ajassa – konkretiaa 2017-2018 valmistelulle 

•  Maakuntakonsernin ja kuntakonsernien strategiset linjaukset sekä yhteistyötavoitteet ja toimintatavat – 
maakuntaohjelman 2018-2021 liittymäpinta (kasvupalvelut, aluerahoituksen painotukset) – uuden 
maakuntastrategian valmistelu (strategiset ohjelmat, palvelut, kasvupalvelut sekä aluerakenne)  

•  Kasvupalvelut ja elinvoimapalvelut  
»  Markkinoilla olevat yhtiöt - PK yritysten kasvun tukeminen – maakunnan (rahoitus)  ja kunnan 

tavoitteet sekä alueen kokonaiskehittämisen resurssit 
 
•  Sote ja muiden palveluiden ja toimintojen keskeiset yhdyspinnat  

»  Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
»  Liikunta-, nuoriso- ja kulttuurityö 
»  Työllisyyden hoito ja elinkeinopolitiikka 
»  Opiskeluhuolto 
»  Asumispalvelut  
»  Kaavoitus, maankäyttö ja palveluverkot 
»  Tukipalvelut  
»  Maahanmuuttajien kotouttaminen 
»  Joukkoliikenne ja kuljetukset 
»  Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin 

•   Maakunnan ja kuntien Palvelusopimusten valmistelu  



Palvelusopimusmallin hahmotelmaa (case K-P) 

•   Palvelusopimusmallin valmistelu mm. 
»  Maakunnan soten palvelulupaus 
»  Palvelutarpeen arviointi eri palveluissa eri alueilla 
»  Palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden tavoitteet –  

optimaalinen palveluverkko 
»  Palvelujen tuottavuus ja tehokkuus 
»  Logistiikka ja liikenne 
»  Palvelujen laadun ja kustannusten seuranta ja arviointi 
»  Palvelujen katselmus  
»  Muutokset palvelusopimukseen 
 

⇒ Pilottimaakuntien yhdyspintatyö kuntien kanssa 
sopimusmallien luomiseksi 

 


