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KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELU KÄYNTIIN 

OHJAUSRYHMÄN HYVÄKSYNNÄN KAUTTA 

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen aloittaminen sai lopullisen hyväksynnän 

ohjausryhmän 1. käynnistymiskokouksessa 7.10.2016. Ohjausryhmän kokous hyväksyi esivalmisteluvaiheen 

organisaation, työryhmien jäsenyydet, työprosessin sekä maakuntauudistuksen visuaalisen ilmeen. 

Ohjausryhmä nimesi esityksen mukaisesti: 
- ohjausryhmän puheenjohtajaksi Janne Jukkolan ja 1. varapuheenjohtajaksi Antti Hietaniemen sekä 

2. varapuheenjohtajaksi Erkki Mustasaaren 

- työvaliokunnan puheenjohtajaksi Kauko Ojalan ja 1. varapuheenjohtajaksi Esa Kantin sekä 2. 

varapuheenjohtajaksi Veikko Laitilan 

- yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi Anneli Kentalan ja 1.varapuheenjohtajaksi Pekka Puolimatkan ja 

2. varapuheenjohtajaksi Sakari Typön. 

- Maakuntauudistuksen muutosjohtajaksi maakuntajohtaja Jukka Ylikarjulan 

- SOTE-uudistuksen muutosjohtajaksi Soiten toimitusjohtaja Ilkka Luoman 

- Maakuntauudistuksen projektivastaaviksi kehittämisjohtaja Petri Jylhän sekä kansliapäällikkö Timo 

Mämmin 

 

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen esivalmistelumalli: 
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Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen esivalmistelun kannalta merkittäviä seuraavia vaiheita: 

1. Esivalmistelumallin mukaisen työryhmätyöskentelyn aloittaminen. Työryhmät on jaettu kolmeen 

vastuualueeseen: sote ja turvallisuus, hallinto ja tukipalvelut, sekä maakuntapalvelut. 

Ohjausryhmän hyväksynnän jälkeen työryhmät aloittavat kokoontumisen. Työryhmien tärkeimpinä 

tehtävinä on purkaa lain mukaiset uusien maakuntien tehtävät (25kpl) ja niiden pohjalta tavoitteiden 

asettaminen, sekä lakiluonnosten lausunnon kommentointi ja täydentäminen. 

2. Maakuntauudistuksen tueksi rakennetaan toiminnanohjaus-/hallintajärjestelmä 

3. Nettisivujen rakentaminen maakuntauudistuksen tiedottamisen tueksi 

4. Maakuntauudistuksen valtakunnallinen tiekartta valmistuu 10.10.2016, sekä alueellinen 

aikataulutus 

 

 

Maakuntauudistuksen esivalmisteluvaihe jatkuu 30.6.2017 saakka, jonka jälkeen astuu voimaan maakunnan 

väliaikaishallinto. 1.7.2017 muodostetaan Keski-Pohjanmaalle väliaikaishallinto, joka valmistelee uuden 

maakunnan organisaatiorakennetta esivalmistelun pohjatyön jatkoksi. Sen lisäksi väliaikaishallinto laatii 

toiminnan käynnistämiseen tarvittavat säädökset, sekä budjetin. 

Mistä on kyse?   

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa satojen 

tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, 

ohjausta ja verotusta. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 

1.1.2019. Alueuudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen 

aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet, kunnat). Vuoden 2019 alussa aloittavien maakuntien tehtävien perustana on selkeä 

työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä. Valtakunnallisesta valmistelusta lisää: www.alueuudistus.fi  

Maakuntauudistuksen vaikutukset Keski-Pohjanmaalla: 

Maakuntauudistus koskettaa Keski-Pohjanmaalla noin 12 organisaation toimintaa ja lähes 4000 ihmisen 

työtä.  Vuoden 2019 alusta Keski-Pohjanmaan maakuntaorganisaation tehtäviin kuuluvat 

ympäristöterveydenhuollon, sosiaali- ja terveyshuollon, pelastustoimen, maakuntaliiton, TE-toimiston, ELY-

keskusten, maaseutuhallinnon sekä lomituksen työtehtävät. Nykyiset em. tehtäviä hoitavat organisaatiot 

sulautuvat muutoksessa uuteen maakuntaorganisaatioon. Maakuntauudistusta tehdään yhteisin voimin 

kaikkien muutosta koskevien organisaatioiden kanssa. Soten osalta uudistustyötä on jo tehty pitkälle ja 

1.1.2017 aloittaa uusi Soite-organisaatio, jossa alueen 3 sosiaali- ja terveyshuollon kuntayhtymää ovat 

sulautuneet yhteen. 

Lisätietoja antavat:  
Maakuntauudistuksen muutosjohtaja, maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula 044 725 0002 

Sote -uudistuksen muutosjohtaja, Soite toimitusjohtaja Ilkka Luoma 044 730 7628 


