
K-P Maakuntauudistus / Maakuntapalvelujen työryhmät 
 
Petri Jylhä  16.1.2017 

Maakunnan palvelujen, prosessien ja organisaation valmistelu 
 

1. Yleistilanne maakuntapalveluissa 16.1.2017 

 

- Työryhmät on päivitetty ja täsmennetty tehtäviä ja kokoonpanoja 

- Työryhmien työskentely on käynnistynyt, 2-3 kokousta / ryhmä pidetty 

- Työryhmille on annettu tehtävät ja aikataulut 

- Tehtäviä tarkennetaan jatkuvasti esivalmisteluvaiheen tehtävien mukaiseksi: tavoitetila / muutosvision 

löytäminen, tehtäviä toteuttavien palvelujen kuvaukset ja tavoitteet, aikataulut ym.  

- Nykytilaraporttien laatiminen on käynnissä / viimeistelyssä 

- Viestintä ja tiedottaminen, osallistaminen ja henkilöstöasiat käyty läpi työryhmissä osana 

kokonaisuudistusta 

- Yhteistyötä ja vertaistukea käynnistetty Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien valmistelijoiden 

kanssa eri maakuntapalveluiden sektoreilla 

 

2. Valmistelun eteneminen tammi-helmikuussa 2017 

Tavoitteet ja tehtävät: 

- Esivalmistelun tavoitteet ja lainsäädännön puitteet 

o Valmistelun ”arkipäiväistyminen”: toimijat, yhteistyötahot, verkostot + toimintamallit 

o Maakuntalakien ja erillislakien luonnokset ja vaikutukset 

o Tietopyyntövastaukset 

o K-P Maku tiekartta 

 

- Muut ohjaavat toimenpiteet, tapahtumat ym. 

o Maakuntaohjelma ja -strategia 

o Yhteistapaamiset ja –neuvottelut maakuntien välillä eri sektoreilla 

o Muutosjohtajaverkoston kokoukset 

o Yhteiset tapahtumat ja työpajat maakunnassa ja valtakunnallisesti 

 

Vaihe 1: Tilannekuva haltuun -> tunnetaan eri organisaatioiden tehtävät ja palvelut 

o Nykytilaraportit valmiiksi tammikuussa 

 Laaditaan nykytilaraportit jokaisessa työryhmässä tammikuun alkuun (6.1.) 

 Sisältö: 

 Organisaatioiden tehtävät ja palvelut, toimintamallit, toimintaympäristöanalyysi 

 tunnusluvut taloudesta, rahoituksesta, asiakkaista ja toiminnan laajuudesta, 

 henkilöstö nimikkeittäin,  

 organisaation maakuntalakitehtävä  

 Nykytilaraporttien käsittely työryhmissä viikolla 2  

 -> projektiryhmä 16.1. -> tvk -> ohry 
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o Nykytilaraporttien perusteella laaditaan 1. alustava yhteenvetoraportti, jossa: 

 Listataan yhteen liittyvät organisaatiot (12 kpl) ja niiden henkilötyövuodet 

 Lyhyt kuvaus liittyvän organisaation tehtäväalasta Maakuntalain tehtäväalojen kautta 

tarkasteltuna ja  

 Listaus henkilöstöstä nimikkeittäin 

 

Vaihe 2: Tavoitetila haltuun -> ”K-P:n maakuntapalvelut 2019” 

o Maakunnan ja sen toimijoiden oma näkemys ja visio tavoitetilasta 

o Käynnistetään maakuntapalveluiden rakenteen ja toimintamallien työstäminen  

 Maakuntakonsernin ja -viraston organisaatiokaavio 

 Maakuntaviraston kokoonpano ja tehtäväalueet 

 Maakunnan liikelaitoksen kokoonpano 

o Maakunnan palvelukokonaisuuksien määrittäminen 

 Pohjalla kansallinen arkkitehtuuri / TEM:in Palvelut ja prosessit –työryhmä 

 

Ryhmien tehtävät tammi-helmikuussa viikon 2 kokousten perusteella: 

Punainen fontti = ensin hoidettavat 

o MYL –ryhmä 

 Nykytilaraporttia päivitetään tiiviisti mahdollisimman pitkälle valtakunnallisten linjausten pohjalta 

tammi-helmikuulla (hyvin pitkällä jo) 

 Maakuntien yhteistapaaminen Härmässä 20.1.:  

 missä tehtävissä tehdään yhteistyötä ja sen jälkeen miten ne hoidetaan 

(yhteistyömallit) 

 Esitys kunnille yhteistoiminnasta maakunnan kanssa eri sektoreilla: rakennusvalvonta, 

ympäristötoimi, maankäytön suunnittelu  

 Projektiryhmä 16.1. -> tvk -> ohry -> kunnat 

 Haetaan em. kautta rakennetta ja toimintamalleja / organisaatiokaaviota 

 Valtion linjaukset vaikuttavat paljon tammi-helmi-maaliskuulla, esim. on tulossa 

valtakunnallinen vesiyhtiö, jonka kotipaikka olisi Kokkola 

 Taulukon laatiminen: valtion, maakunnan ja kunnan tehtävät 

 Palvelukokonaisuudet samalla, hyödynnetään palvelut ja prosessit –ryhmän aineistoja 

 Seuraava työryhmän kokous 14.2. klo 13 Kallentori 

 

o ETA –ryhmä 

 Nykytilaraportti loppuun (keskeneräinen) 

 Kasvupalvelulain soveltamismahdollisuudet: lausunnolle lähtevä versio tulee viim. helmikuussa 

 Yhteinen näkemys tavoiteltavasta organisaatiosta ja sen toimintamallista 

 Aluekehitys- ja kasvupalvelut -palvelukokonaisuudet palvelut ja prosessit –ryhmän aineiston 

mukaan 
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 Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Pohjanmaan TE-toimiston ylimaakunnallisten ja valtakunnallisten 

tehtävien hoitaminen 

 Taulukon laatiminen: valtion, maakunnan ja kunnan tehtävät (kuntarajapinnat) 

 Alatyöryhmien tarve pohdintaan 

 Teema: Työllisyys – olemassa oleva TEM-kokeiluryhmä ja K-P LIITON työllisyyden 

edistämisen neuvottelukunta? 

 Seuraava työryhmän kokous 8.2. klo 13 K-P Liitto 

 

o Maaseutupalvelut –ryhmä 

 Nykytilaraportti loppuun (tarkistusta ja viimeistelyä vailla) 

 Yhteinen näkemys tavoiteltavasta organisaatiosta ja sen toimintamallista sekä 

palvelukokonaisuuksista 

 Työpaja 2.2. Toholampi 

 Palvelukokonaisuudet palvelut ja prosessit –ryhmän aineiston mukaan 

 Seuraava työryhmän kokous 7.2. klo 13 Kallentori 
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Esivalmisteluvaiheen tehtävät 

 

 

 

 Esivalmisteluvaiheessa luodaan edellytyksiä tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirtämiselle  
 Suunnittelussa on tärkeää hahmottaa ainakin: 

 Maakunnan tavoitetilan kuvaus (muutosvisio) 
 Maakunnan tehtäviä toteuttavat palvelut 
 Toiminnan toiminnalliset tavoitteet 
 Pääasialliset keinot ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 Myös maakunnan alueen tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoiminta on hyvä muistaa. 
 Muutoksen keskeiset vaiheet ja vaiheiden lopputulokset/tuotokset 
 Muutoksen toteutusvaiheiden aikataulut 
 Suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisen tarvitsemat resurssit (kyvykkyydet) ja niiden 

määrät 
 Muutoksen toteutukseen liittyvä viestintä ja vuorovaikutus 
 Huomioiden maakunnassa ja kunnissa käynnissä olevien kärkihankkeiden muutosohjelmien 

tavoitteet ja sisällöt 

  Esivalmisteluvaihe kestää sote -järjestämislain ja maakuntalain voimaantuloon 1.7.2017 saakka.  
 Tässä vaiheessa  

 sovitaan valmistelun yhteistyöstä,  
 löydetään työlle muutosvisio ja tavoitteet,  
 tehdään nykytilanteen kartoituksia sekä  
 yksityiskohtaiset esiselvitykset. 


