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M A A K U N TA U U D I S T U S  

MAAKUNTAPALVELUT 
Ohjausryhmä 24.2.2017 

Petri Jylhä 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 



Toimenpiteet maakuntapalveluiden työryhmissä 
tammi-helmikuussa 2017 

• Nykytilaraporttien laatiminen 

– Organisaatioiden tehtävät ja palvelut, toimintamallit, tunnusluvut taloudesta, rahoituksesta, 
asiakkaista ja toiminnan laajuudesta, henkilöstö nimikkeittäin, organisaation 
maakuntalakitehtävä  sekä toimintaympäristöanalyysi 

 

• Tavoitteiden, toimintamallien, rakenteiden ja rajapintojen työstäminen kokouksissa, 
työpajoissa ja erilaisissa tapahtumissa 

– Valtakunnallinen: erityisesti MYL 

– Yli-maakunnallinen 

– Maakunnallinen 

– Kuntarajapinnat 

 

• Valtakunnallisen valmistelun sekä lakivalmistelujen seuraaminen ja luonnoksiin 
perehtyminen, tiedonhankinta ja vuorovaikutteinen keskustelu & viestintä 

 

• YHTEISTYÖTÄ HYVÄSSÄ JA RAKENTAVASSA HENGESSÄ! 
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 Noin  250 – 300 työntekijää 
 Noin 16 - 19 miljoonaa euron toimintamenot vuosittain 
 Noin 100 miljoonaa euroa välitettävää rahoitusta vuosittain 
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Millaista maakuntapalvelujen kokonaisuutta 
olemme rakentamassa? 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 

• Elinvoimaa kehittävä,  

• Palveluja järjestävä ja tuottava sekä  

• Viranomais- ja hallintotehtäviä toteuttava kokonaisuus,  

 

• joka rakentuu virasto-, liikelaitos- ja yhtiömuotoisista yksiköistä sekä 
ulkopuolisista palvelujen tuottajista 



23.2.2017 4 23.2.2017 4 

Arvioita  
siirtyvän henkilöstön määrästä 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 

Organisaatio 

Henkilöstöresurssit  
Yhteensä 

Vakituiset Määräaikaiset Osa-aikaiset Htv 

Hlöä Hlöä Hlöä 

(osin 
arvio) Hlöä 

Pohjanmaan ELY –keskus / maaseutu 12 2   14 14 

Kaustisen lomituspalveluyksikkö 67 5   83,02 72 

Toholammin lomituspalveluyksikkö 102 6   110,7 108 

Pedersöre  lomituspalveluyksikkö 6   2 8 8 

KaseKa YTA 7     7 7 

Kokkolan YTA 3   0,2 3,2 3,2 

Keski-Pohjanmaan liitto 7 2   15 7 

Pohjanmaan ELY -keskus / työllisyys  2      2 2 

Pohjanmaan TE-toimisto 29 1    30 30 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Y (arvio) 19 8   27 27 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus L (arvio 1/3) 8     8 8 

Keski-Suomen ELY-keskus 4     4 4 

YHTEENSÄ 266 24 2,2 311,92 290 

Huom! Taulukon luvut osittain tarkistamattomia ja myös mahd. puuttuvia tietoja. 
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Arvioita  
toimintamenoista 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 

Huom! Taulukon luvut osittain tarkistamattomia ja myös mahd. puuttuvia tietoja. 

Organisaatio 
Toimintarahoitus 
vuodessa euroa 

Rahoituslähde 

Pohjanmaan ELY -keskus / maaseutu 800 000 Valtio, TEM 

Kaustisen lomituspalveluyksikkö 4 200 000 Valtio STM 

Toholammin lomituspalveluyksikkö 6 300 000 Valtio STM 

Pedersören lomituspalveluyksikkö / Kokkola (arvio) 600 000 Valtio, STM 

KaseKa YTA 400 000 Kunnat 

Kokkolan YTA 300 000 Kunnat 

Keski-Pohjanmaan liitto 1 236 000 Kunnat, TEM 

Pohjanmaan ELY -keskus / työllisyys 135 000 Valtio, EU 

Pohjanmaan TE-toimisto (koko TE 3,6 milj, tässä arvio) 1 500 000 Valtio, TEM 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (K-P:n tietoja ei käytössä) Valtio, TEM 

Keski-Suomen ELY-keskus (K-P:n tietoja ei käytössä)   Valtio, TEM 

YHTEENSÄ 15 471 000   
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Arvioita  
välitettävästä rahoituksesta, tuista ja hankinnoista 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 

Organisaatio 
Välitetyt avustukset, tuet, 

hankinnat ym, euroa (2016) 

Pohjanmaan ELY -keskus / maaseutu 14 300 000 

KaseKa YTA 44 025 000 

Kokkolan YTA 21 220 000 
Keski-Pohjanmaan liitto 2 292 000 

Pohjanmaan ELY -keskus / työllisyys ja osaaminen   

* koulutukset ja hankinnat 992 000 

* korvaus kunnille pakolaisten vastaanottamisesta 1 223 000 

Pohjanmaan TE-toimisto   

* koulutukset ja ostopalvelut 2 400 000 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (arvio, tiet!) 10 000 000 

Keski-Suomen ELY-keskus   

* Yritysten kehittämispalvelut, kans. 197 000 

* Yritystuet, EAKR 3 690 000 

* ESR-hankkeet 2 489 000 

YHTEENSÄ 102 828 000 

Huom! Taulukon luvut osittain tarkistamattomia ja myös mahd. puuttuvia tietoja. 
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M A A K U N TA U U D I S T U S  

VALTAKUNNALLISIA LINJAUKSIA JA 
TIENVIITTOJA MAAKUNTAPALVELUIDEN 

RAKENTAMISEEN 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 
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Palvelujen tuottajat muuttuvat 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 



Valtakunnallinen palveluiden  
asiakasvisio 
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Valtakunnallinen maakuntadigi -visio 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 



Kansallisen palveluarkkitehtuurin idea 
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Valtion, maakuntien ja kuntien yhteinen 
arkkitehtuuri 

23.2.2017 12 Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 



Valtakunnalliset  
palvelukokonaisuudet 
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 Sote- ja maakuntauudistus ovat osa digiloikkaa 
 Maakunnat tarvitsevat yhtenäisen näkemyksen asiakkaistaan ja palveluistaan 
 Palvelut järjestetään ja tuotetaan yhteistyössä (maakunnan kokonaisarkkitehtuurin 

pohjalta) 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 



Maakunnan palvelut ovat osa 
valtakunnallista palveluarkkitehtuuria 
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https://esuomi.fi/
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M A A K U N TA U U D I S T U S  

MAAKUNTAPALVELUIDEN  
TAVOITETILA JA TOIMINTAMALLI 

- LUONNOSTELUA - 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 



Lähtökohtia 

• Maakunnan tarpeet ja tavoitteet 

– Valmistelussa mukana olevien organisaatioiden ja henkilöiden  kokemus ja osaaminen 

– Asiakkaiden, yritysten, kuntalaisten ja sidosryhmien näkemykset, odotukset ja 
kommentit 

– Maakuntastrategia 

– Toimintaympäristö, elinkeinorakenne, yhdyskuntarakenne 

 

• Työryhmien keskustelut ja ideointi, nykytilaraportit, tilaisuudet ja tapahtumat 

 

• Lainsäädäntö ja valtakunnallinen ohjaus 

– Maakuntalaki ja erillislait 

– Valtakunnallinen palvelujen ja prosessien kehittämistyö (TEM, VM, MMM, STM) 
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Maaseudun palveluiden puitteita 

•  Toimintaympäristö 
– Pienet kunnat ja taajamat, paljon kyliä, harva asutus 

– Pitkähköt välimatkat, heikko julkinen liikenne, kuntakeskukset yhdistävä tietoverkko 

– Rajoitetusti toimijoita ja resursseja kehittämiseen ja palveluiden tuottamiseen 

– Vireä 3. sektori, kulttuuri, harrastus- ja liikuntatoiminta 
 

•  Elinkeinot ja toimialat 
– Erilainen elinkeino- ja yritysrakenne kuin kaupunkiseuduilla 

– Pienet, hyvät yritykset ja paljon yrittäjiä 

– Luonnonvara-ala, rakentaminen ja rakennustuoteteollisuus, pienet palveluyritykset 

 

 Palveluntuottajilla tulee olla valmiudet toimia jalkautuen, joustavasti ja 
hajautetusti lähellä asiakasta erilaisin toimintamallein ja työkaluin 
 

 Lähipalvelujen määrittely kaikissa palveluissa ml. elinvoimapalvelut 
 

 Asiakkailla tulee olla paranevat valmiudet ja mahdollisuudet käyttää 
sähköisiä palveluja ja yhteydenpitovälineitä 

 
Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 



K-P Maakuntapalveluiden  
visio ja tavoitetila: alustavaa luonnostelua 

K-P:n asiakasvisio 2025? 
• Kattavat ja sopivat palvelut 

– Palvelut tarjotaan tilanteeni mukaan ja monet asiani hoituvat automaattisesti ja asioimatta 

– Digitaaliset palvelut ovat aina saatavilla kaikille, kaikkialla ja kaikilla laitteilla 

 

• Ajantasaiset ja käytettävissä olevat tiedot 

 

• Keski-Pohjanmaan ”Maakuntaviraston” visio?:  

 

– maakunnan elinvoiman kehittäjä,  

– tehokas hallinto-organisaatio  

– vai kumpaakin  

 

• HUOM! Maakuntastrategia 
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K-P Maakuntapalveluiden  
visiota ja tavoitetilaa 

• Maakunta kokoaa ja yhdistää kehittämisen ja hallinnon osaamisen, resurssit ja 
verkostot 

– Oma tuotanto + palvelujen tuottajien verkosto 
 

• Maakunta on alueensa kehittäjä yhdessä maakunnallisten, valtakunnallisten ja 
kv. verkostojen kanssa 

– Koulutus- ja TKI –toimijat + kunnat ja kuntien kehitysyhtiöt 

 

• Maakunnan palvelut ovat kootusti samassa organisaatiossa 

– Asiakkaalle ns. yhden luukun periaate 

– Maakunnan työntekijä = koko maakunnan palveluiden edustaja ja yhdistäjä 

 

• Maakunta yhdistää asiakaslähtöisesti kuntien, maakuntien ja valtion palvelut 

– Yritys-Suomi idea: maakunnallinen ja valtakunnallinen osaaminen asiakkaan käytössä 
asuin- tai toimipaikasta riippumatta 

– Osa kansallista palveluarkkitehtuuria (KaPa) ja eSuomi.fi –palvelua 
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K-P Maakuntapalveluiden  
visiota ja tavoitetilaa 

• Maakunta toimii koko maakunnan alueella 

– Paraneva koko maakunnan kattava asiakaspalvelu ja palvelujen tasavertainen saatavuus 

 

• Maakunta hyödyntää toiminnassaan digitalisaatiota maakuntien kärkijoukossa 

– Palvelujen tuottaminen joustavasti, hajautetusti ja lähellä asiakasta hyödyntäen sähköisiä 
työkaluja 

– Maakunnalla on CRM -järjestelmä asiakkuudenhallinnassa (Customer Relationship 
Management) sekä muut toiminnanohjaukseen liittyvät järjestelmät ja toimialakohtaiset 
sähköiset työkalut toiminnan suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja raportointiin 

 

• Maakunta toimii kustannustehokkaasti 

– Taloudellisuus/tuottavuus lisääntyy pitkällä aikavälillä, palveluiden saatavuuden 
varmistaminen ja maakunnan pärjääminen/ menestyminen 

 

• Maakunnan henkilöstön osaaminen rakentuu erikois- ja moniosaamiseen ja 
henkilöstö voi hyvin ja nauttii työstään 
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Maakuntapalveluiden toimintamallin 
rakentamisen perustaa 

• Henkilöstön hyvinvointi ja monipuolinen osaaminen 
– Monipuolinen ja joustava käyttö muuttuviin tehtäviin 

– Työtehtävien monipuolistuminen, urakehitysmahdollisuudet 

– Esteellisyyksien ja sijaisuuksien hallinta, organisaation toimintavarmuuden parantaminen 

– Moniammatillinen tiimityö 

 

• Prosessipohjainen koko maakunnan kattava toimintamalli ja palvelu on lähellä 
asiakasta 
– Maakunnalla on toimi- ja työskentelypisteet jokaisessa kunnassa määritellyllä laajuudella 

– Maakunnan palvelupisteiden kautta asiakas saa tarvittaessa palvelunsa yhden luukun kautta 

– Maakunnalla on ”kasvot ja nimet” joka puolella aluetta ja se on tunnettu ja läheinen palveluorganisaatio 

– Palvelupisteet kytkevät kunnat ja paikalliset kehittäjät yhteistyöhön maakunnan kanssa 

– Turvataan riittävä paikallisasiantuntemus ja hyödynnetään sitä 

– Yhteinen asiakkuudenhallinta 

 

• Digitalisaatiota ja teknologiaa hyödyntävien työskentelymallien yhdistäminen 
hajautettuun palveluun 
– Maakunnan palvelupisteet ovat samalla maakunnan henkilöstön työ- ja etätyöpisteitä 

– Maakunta tekee jokaisen kunnan kanssa sopimuksen maakuntatoimistosta kumppanuuden hengessä 
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• Maaseutupalveluiden erityispiirteitä 
– Lomituksessa hallinto keskitetysti ja tuotanto koko maakunnan alueelle 

– Maaseutupalvelut vastaavat pääsääntöisesti nykyisistä YTA -alueen tehtävistä ja voivat toimia alueensa 
kuntien maaseudun kehittämisen asiantuntijana sopimuksen perusteella (kyläasiat, elinkeinojen 
kehittämisrahan kohdentaminen, kunnan ja kylien tapahtumien organisointi) sekä alueensa Leader- ja 
maaseudun kehittämishankkeiden koordinaattorina 

– Toimintamalli mahdollistaa sijaistamisen ja loma-aikaisen päivystyksen 

 

• Pois lokeroista!  
– Tällä hetkellä kaikki ovat liian erillään ja omissa lokeroissaan – on hyvä, kun mennään yhteen 

kokonaisuuteen 

– jo nyt yhteisiä tehtäväpintoja ja nyt pitää saada yhteistyö kuntoon 

 

• Puhtaalta pöydältä! 
– Tehtävien jakaminen jatkossa voidaan aloittaa melkein uudelta pöydältä, yhteistyötä tehdään jo nyt 
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Maakuntapalveluiden toimintamallin 
rakentamisen perustaa 
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M A A K U N TA U U D I S T U S  

ALUKEHITYS- JA KASVUPALVELUT 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 



Lakipohja ja lähtökohtia 
• Laki Alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista 

– Viimeisin versio 15.2.: Ei-julkinen, muuttunee ensi viikolla 

– Lausuntokierros käynnistyy 1.3 ja päättyy 26.4.  

• Aluekehityslain ja kasvupalvelulain yhdistäminen  
– ELY -keskusten tarjoamat yritysten rahoitus- ja neuvontapalvelut sekä TE -toimistojen 

yritys- ja henkilöasiakkaiden palvelut yhdistyvät uusiksi kasvupalveluiksi, jotka järjestää 
maakunta ja joita tuottavat entistä enemmän yksityiset palveluntuottajat. 

– Kasvupalvelut ymmärretään laajasti niillä tarkoitetaan sekä valtion että maakunnan 
toimenpiteitä taloudellisen kasvun luomiseksi ja alueiden kehittämiseksi jne.  

– Vastuu alueiden kehittämisestä maakunnille ja valtiolle, maakunnista uusia välittäviä 
toimielimiä lakkautettavien maakunnan liittojen tilalle 

– Maakunnan yhteistyöryhmä säilyy 

– Valtioneuvoston hyväksymä aluekehittämispäätös, jossa maakuntakohtainen osa = oma 
valmistelu 

– Maakuntaohjelma perustuu Maakuntastrategiaan 

– Lakia ei sovelleta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon 
(maaseuturahasto) 
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Aluekehitys- ja kasvupalvelulain keskeiset 
esitykset (luonnos 15.2.) 
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• Uudet palvelukokonaisuudet  
• Säännös maakunnallisten kasvupalvelujen julkisista hallintotehtävistä -> linjataan 

sitä, mikä on merkittävää julkista valtaa ja mitä ei voida ulkoistaa 
 

• Markkinaehtoisuus ja kilpailullinen monituottajamalli  
• Maakunta järjestää palvelut kilpailuttamalla palveluntuottajat tai hyväksymällä 

vaatimukset täyttävät palveluntuottajat  
• Oman tuotannon mahdollistaminen vain markkinapuutetilanteessa  
• Markkinaehtoinen palvelutuotanto 
• Palveluntuottajat yhdenvertaisessa asemassa keskenään  
• Asiakkaan valinnanvapaus  

 

• Yhtiöittämisvelvollisuus  
• Järjestämisen ja tuottamisen erityttäminen 
• Maakunnan yhtiöittämisvelvollisuus (palvelulaitos tai maakuntakonserniin kuuluva 

yhtiö) maakunnan tuottaessa kasvupalveluja itse 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 



Kasvupalveluiden järjestäminen 
(luonnos 15.2.) 
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13 § Kasvupalvelut 
Kasvupalveluita järjestetään ja tuotetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti. Kasvupalvelut on järjestettävä ja 
tuotettava sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan sellaisina kuin asiakkaiden tarve edellyttää. Palvelut tuotetaan 
yhteen sovitettuina tarkoituksenmukaisina toimivina palvelukokonaisuuksina sekä väestön ja yritysten tarpeet 
huomioon ottaen hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan sähköistä asiointia. Maakunnat ottavat kasvupalveluja 
järjestäessään ja tuottaessaan huomioon alueen kuntien elinvoimatehtävät sekä pyrkivät kasvu-palvelujen ja 
kuntien elinvoimatehtävien tehokkaaseen yhteensovittamiseen. 
 
17 § Maakunnan järjestämisvastuu 
Maakunta vastaa lakisääteisten kasvupalveluiden järjestämisestä alueellaan maakuntalain 7 §:ssä säädetyn 
mukaisesti. Maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluu lisäksi vastuu kasvupalvelujen yhteensovittamisesta 
kokonaisuuksiksi sekä toiminnan yhteensovittaminen kunnan, valtion ja maakunnan muiden palvelujen kanssa. 
Järjestämisvastuussa oleva maakunta huolehtii lisäksi siitä, että palvelun tuottajat toimivat keskenään yhteistyössä 
siten, että asiakkaiden käytössä on yhteen sovitettuja palveluja. 
Maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluu eri palvelukokonaisuuksiin liittyvien tehtävien lisäksi: 
1) palvelujen tarveharkinta ja maakunnan resurssien käyttämistä koskeva päätöksenteko; 
2) palvelujen saatavuuden varmistaminen siten, että asiakas voi mahdollisimman monen palvelun osalta valita 
tarvitsemansa palvelun tuottajan useammasta kuin yhdestä vaihtoehdosta; ja 
3) palvelujen tuottajana olevan maakunnan yhtiön ohjaaminen silloin, kun palvelujen saatavuutta ei muutoin ole 
voitu varmistaa. 
 
18 § Maakunnan viranomaistehtävät 
26 § Maakunnallisten kasvupalvelujen julkiset hallintotehtävät 
 
 Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 



Uudet Kasvupalvelut 
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Kasvupalvelujen  
palvelukokonaisuudet 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 
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Kasvupalvelujen  
palvelukokonaisuudet 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 

Suurin osa palveluista 
tulee tuottaa 

markkinaehtoisesti 

Maakuntavirastolla on 
järjestämis- ja 

hallintotehtäviä 

Rekrytointi- 
ja osaamis-

palvelut 

Yritys-
toiminta ja 
yrittäjyys 

Rahoitus-
palvelut 

Kansain-
välistymisen 

palvelut 

Innovaatio-
ympäristön 

palvelut 

Palvelutarvearviointi 
Neuvonta ja palveluohjaus 



KASVUPALVELUT: 
Järjestäjä-tuottaja-malli + kilpailullisuus 
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22§: Maakunta saa tuottaa sen järjestämisvastuulle kuuluvia kasvupalveluja vain silloin, kun 
palveluja ei ole muutoin saatavissa (markkinapuute)  
22§: Maakunnan itse tuottaessa kasvupalveluja sen on annettava palvelujen tuottaminen 
maakunnan yhtiön tai yhteisön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus) 

Jos kunnat jatkossa kilpailuttaisivat nyt kehittämisyhtiöiden sidosyksikkönä tuottamat palvelut, olisi 
kehittämisyhtiöillä mahdollisuus hankkia lisärahoitusta toiminnalleen kasvupalveluiden tuottajina.  
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M A A K U N TA U U D I S T U S  

MAAKUNTAPALVELUIDEN 
ORGANISOITUMINEN:  

VERSIO 0.1 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 



Keski-Pohjanmaan maakuntakonserni 
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VALTUUSTO 

 Maakuntastrategia 

 Toiminnan, hallinnon ja 
talouden käytännön johtaminen 

HALLITUS 

MAAKUNTAKONSERNI 
Maakuntajohtaja ja  

mahd. sote-järjestämisjohtaja 
 
  

 
MAAKUNTAVIRASTO 

Soiten tytäryhtiö 
2021 

Maakuntapalvelut 
Sote-järjestäminen 
Kehittämisyksikkö 

Yhteiset tukipalvelut 

Valtakunnalliset palvelukeskukset 

 •  ICT       •  Muut tukipalvelut       •  Toimitilat 

59 
 jäsentä 

Sote-lautakunta? 

Tarkastuslauta-
kunta 

Liikelaitoksen johtokunta 

Yhtiöt? 

Valinnanvapaus Kilpailuvelvoite 

+ 



Maakuntavirasto 
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Onko tarkoituksenmukaista luoda erillisiä tukipalveluita 
maakuntavirastolle ja palvelulaitokselle/liikelaitokselle? => EI 

Valtuusto 

Hallitus 

Tarkastuslautakunta 

Ruotsinkielinen jaosto Maakuntajohtaja 

 

Maakuntavirasto 
 
  Ympäristö, 

liikenne ja 
luonnon-

varat 

Maaseutu
hallinto ja 
lomitus-
palvelut 

Turvalli-
suus ja 

varautumi
nen 

Sote-
järjestä-
minen 

Alue-
kehitys ja 

kasvu-
palvelut 

Muita toimielimiä?? 

Yhteinen 
monialainen 

kehittämisyksikkö Yhteisomisteinen 
tukipalveluyhtiö ? 

Hallintovirasto 

Yhteiset 
tukipalvelut 
maakunta-
konsernissa 

? 

2 1 

1 = hallintopalvelut 
2 = viestintä 



Aluekehitys ja kasvupalvelut 

• Alueiden kehittämispalvelut  

– Aluekehitysviranomaistehtävät 

– EU:n välittävä viranomainen 

– Muu aluekehittämisen rahoitus ja hanketoiminta 

• Työllisyyspalvelut 

– TE -palveluiden järjestäminen 

– Kotoutumisen edistäminen 

– Yritys- ja asiakaskoulutukset 

• Yritys- ja yhteisöpalvelut 
– Elinkeinoelämän ja elinkeinojen sekä innovaatioympäristön kehittäminen ja rahoitus 

– Yritys- ja neuvontapalvelut 

– Yritysten kansainvälistyminen ja Team Finland-toiminta 
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Maakuntalain 6§ 
tehtävät: 9 
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 TE-PALVELUT 
 

Henkilöpalvelut       Yrityspalvelut 

ELY-PALVELUT 
 

Yrityspalvelut      Maaseutupalvelut 

K-P LIITTO 
 

Aluekehityspalvelut 

Soite 
palvelut 

Työnantaja
palvelut 

- 
rekrytointi

palvelut 

 

Kela 
palvelut 

Työllisyys  
koulutus 

kuntoutus 
valmennus 
Kotoutus-
palvelut 

Yrityspalvelut 
TEAM Finland 

Finnpro 
Finnvera 

Tekes 
konsultoinnit 

Maaseutu
yritys- ja 
maatila 
palvelut 

Aluekehityspalvelut 
ja –rahoitus 

t&k&i –ympäristöt 
”Pilotti” rahoitus 

HENKILÖASIAKKAAT YRITYSASIAKKAAT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

A L U E K E H I T Y S- J A K A S V U  P A L V E L U T 

Aluekehitys- ja kasvupalvelut: 
Organisoituminen 0.1 



Aluekehitys- ja kasvupalvelut: 
Organisoituminen 0.1 
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Työllisyyden ja 
osaamisen 

kehittämisen palvelut 

Yritys- ja 
yhteisöpalvelut 

Aluekehitys-
palvelut 

 

Rajapinnat: 
• kehittämisyksikkö,  
• maaseutupalvelut ja  
• YLL?? 

Alue-
kehitys ja 

kasvu-
palvelut 

Yhtiö 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 

Tiimi-
rakenne? 



Ympäristö, liikenne ja luonnonvara 

• Alueiden käytön palvelut 
– Maakunnan suunnittelu 

– Maakuntakaavoitus 

– Kuntien alueidenkäytön suunnittelu 

– Kuntien rakennustoimen edistäminen 

– Kulttuuriympäristön hoito 

• Ympäristö-, vesi- ja kalataloustehtävät 
– Vesihuolto ja vesivarojen käyttö 

– Tulvariskien hallinta  

– Luonnonvaratehtävät 

– Ympäristö-, vesihuolto-, vesistötöiden toteuttaminen 

– Vesien ja meren hoito ja merialuesuunnittelu 

– Ympäristötieto 

• Luonnonsuojelun edistäminen 
– Vapaa ehtoinen toteuttaminen (METSO) 

– Muu edistäminen 

• Liikenne 
– tienpito, liikennejärjestelmäsuunnittelu 

– joukkoliikenne, yksityistieavustukset 
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Maakuntalain 6§ 
tehtävät: 8, 11, 12, 13, 

14, 18, 19, 20, 21 



Ympäristö, liikenne, luonnonvarat -palvelut: 
Organisoituminen 0.1 
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Aluesuunnittelu Liikennesuunnittelu 
Ympäristö, 

luonnonsuojelu ja 
luonnonvarat 

Rajapinnat: 
kehittämisyksikkö, maaseutupalvelut sekä aluekehitys + kasvupalvelut ?? 

Ympäristö, 
liikenne, 
luonnon-

vara 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 

Tiimi-
rakenne? 



Maankäyttö, ympäristö ja liikenne: 
Organisoituminen 0.1 (16.2.) 
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Aluesuunnittelu Luonnonvarat Liikenne 

Rajapinnat:  
kehittämisyksikkö, aluekehitys + kasvupalvelut sekä maaseutupalvelut 

??? 
palvelut 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 

Suunnittelupalvelut 

Ympäristöinfrapalvelut 

Alueiden käytön palvelut 

Elinvoimapalvelut 

Tiimi-
rakenne? 



Maaseutuhallinto ja lomituspalvelut 
=> Maaseutupalvelut 

• Maataloushallinto ja viljelijätukitehtävät 
– Maatalous ja maaseudun kehittäminen 

– Maataloustuotteiden markkinajärjestelyt 

– Maatalouden tuotantopanosten turvallisuus, laatu ja käyttö 

• Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluiden järjestäminen ja 
viranomaistehtävät 

• Kasvintuotannon ja terveyden valvonta 

• Maksajavirasto-tehtävät 

• Maaseudun kehittämispalvelut (nykyiset ELY-keskusten tuottamat 
maaseudun kehittämispalvelut) 

– Maaseudun kehittäminen  

– Maa- ja  elintarviketalouden, maaseutuelinkeinojen ja maatilatalouden sekä kala- ja 
riistatalouden edistäminen ja rahoitus 
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Maakuntalain 6§ 
tehtävät: 6, 7, 8, 23 



Maaseutupalvelut: 
Organisoituminen 0.1 
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Maaseudun 
kehittämispalvelut 

Maaseudun 
rahoituspalvelut 

Lomituspalvelut 

Rajapinnat: 
• kehittämisyksikkö,  
• ympäristöterveydenhuolto sekä  
• aluekehitys- ja kasvupalvelut? 

MAASEUTU
PALVELUT 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 

Tuotanto: 
Yhtiö / 

liikelaitos 

YTH -järjestä-
minen? 



Maaseutupalvelut: 
Organisoituminen 0.1 
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Maaseudun 
kehittämispalvelut 

 
-rakennetuet 

-maaseudun yritystuet 
-maaseudun hanketuet 

-maatilojen neuvontajärjestelmä 
Neuvo2020 

Maaseudun 
rahoituspalvelut 

 
-tukijärjestelmät (EU:n suorat tuet, 

kansalliset tuet, EU:n osarahoittamat 
viljelijäkorvaukset) 

-tukihallinto, valvonta 
-kasvintuotannon edellytykset ja 

kasvinterveys 
-ympäristösopimukset ja ei-tuot.inv. 

-täydentävät ehdot 

Maksajavirastosopimus 

Lomituspalvelut 
 

-onko omana kokonaisuutena 
vai sisältyykö maatalouden 

rahoituspalveluihin 

MAASEUTU-
PALVELUT: 
Maaseutu-
hallinto ja 
lomitus-
palvelut 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 



Maakuntaviraston yhteinen 
kehittämisyksikkö (Mkl&StjL tehtäviä) 

– Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirretty sote-järjestämiskonttorista) 

– Maakunnan strategia ja palvelulupaus 

– Kulttuuria koskevat suunnitelmat ja kehittämistoimenpiteet 

– Demokratia ja kansalaisosallisuus 

– Kielelliset palvelut ja oikeudet 

– Ennakointi-, tilastointi- ja tulevaisuustyö 

– Yleinen aluekehittäminen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta 

– Maakunnallisen identiteetin, elinvoiman ja kulttuurin sekä hyvinvoinnin ja 
liikunnan edistäminen 

– Muutoskoulutuksen toteuttaminen 

– Koulutustarpeiden ennakointi ja yhteistyö koulutusorganisaatioiden kanssa 

– Maakuntakonsernin oma hanketoiminta 

– Laatu- ja toimintajärjestelmätyö 

– Yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen 

– Kokonaisturvallisuus ja varautuminen 

– Kansainvälisyyden edistäminen ja koordinointi 
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Maakuntalain 6§ 
tehtävät: 

9,10,11,16,17,18,24,25 

Visio: korkein 
äänestys-% 

maakuntavaaleissa 



Kehittämisyksikön tehtäväalueiden 
mukainen organisointi 

1. Demokratia, osallisuus ja vaikuttaminen 

- Maakunnallisen demokratian, identiteetin ja elinvoiman edistäminen 

- Kansalaisviestintä ja maakuntavaalit 

- Asiakas- ja asukasraadit, neuvostot, neuvottelukunnat 

- Yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen 

2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja kokonaisturvallisuus 

- Hyvinvoinnin ja terveyden suunnittelukokonaisuus 

- Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoiminta 

- Kokonaisturvallisuus ja varautuminen 

3. Kulttuuri, liikunta, matkailu ja kansainvälisyys 

- Maakunnan kansainvälisyyden koordinointi ja edistäminen 

- Kulttuurin, liikunnan ja järjestöyhteistyön edistäminen 

- Matkailun edistäminen 

4. Maakunnan yleinen aluekehittäminen, strategia-, tilastointi ja ennakointityö 

– Maakunnan strategia- ja tulevaisuustyö 

– Tilastointi, koulutustarpeiden ennakointi ja tutkimuslaitosyhteistyö 

5. Konsernin kehittämis- ja hanketoiminta 

– Toiminta- ja laatujärjestelmät 

– Maakuntakonsernin oma hanketoiminta 

– Muutoskoulutuksen toteuttaminen 
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1 & 3 

2 & 4 



Monialainen maakunnan 
kehittämisyksikkö 
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• Jatkossa hahmottava, paljonko resursseja allokoituu em. 
palvelualueille 

 

Kehittämisyksikkö 

Osallisuus ja 
kansainvälisyys HYTE ja kehittäminen 

Konsernin 
kehittämistoiminta 
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M A A K U N TA U U D I S T U S  

KUNTAYHTEISTYÖ 



Valtio, maakunta ja kunnat 
elinvoiman kehittäjinä 2019? 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 



Maakunnan ja kuntien 
yhteistyömahdollisuuksia 
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• Maaseudun kehittäminen  
– ”Maaseutuasiamiesten työn jatkaminen” 

• Ympäristötoimi 
– Asiantuntijayhteistyö 

• Rakennusvalvonta 

• Liikennepalvelut 
– Maakunnallinen kehittäminen ja järjestäminen 

– Julkisen henkilöliikenteen suunnittelu ja järjestäminen samoin kuin em. koskevat valtionavustustehtävät 

• Alueiden käytön suunnittelu 
– Asiantuntijayhteistyö esim. kaavoituksessa 

• Elinvoimapalvelut 
– Työvoimapalvelut: kunnat / kuntien yhtiöt tuottajina 

– Yritysten kehittämispalvelut: kunnat / kuntien yhtiöt tuottajina 

• Lomituspalvelut 
– Asiantuntijapalvelun myyminen työterveydenhuollolle 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 



Kunnat, maakunta ja verkostot 
elinvoiman kehittäjinä v. 2019? 

Palveluiden 
tuottaja 

Palveluiden 
tuottaja 

Yhteiset tavoitteet 

Tavoitteita vastaavat  
tehtävät eri rooleissa 

MAAKUNTA 
päättävä viranhaltija, rahoittaja 
palveluiden järjestäjä ja tilaaja 

suunnitteleva, ennakoiva 
maakunnallinen kehittäjä 

KUNTA 
valmisteleva, neuvova, ohjaava,  

palveluiden järjestäjä ja rahoittaja 
aktivoiva, kokoava, suunnitteleva 

paikallinen ja erikoistunut kehittäjä 

Kunta Säätiö 
Kunta-/ 

kuntien yhtiö 
Yritys 

Kuntayhtymä Yhdistys 

Maakunnan 
palvelulaitos 

Maakunnan 
henkilöstö 

Maakunnan 
muu yhtiö 

Yhteis-
toimintaelin 

Valtakunnalliset 
toimijat 

Kv.  
 toimijat 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 
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M A A K U N TA U U D I S T U S  

MAAKUNNAN 
TEHTÄVÄT 

Maakuntapalvelut / Petri Jylhä 



Maakuntalain 6§ mukaiset maakunnan 
tehtävät (lakiluonnos 21.12.2016) 
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Maakunta hoitaa sille lailla säädettyjä tehtäviä seuraavilla tehtäväaloilla:  
1) sosiaali- ja terveydenhuolto;  
2) hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntijatuki kunnille ja ehkäisevät palvelut;  
3) alueellinen alkoholihallinto;  
4) pelastustoimi;  
5) terveydensuojelu, tupakkavalvonta, elintarvikevalvonta sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut;  
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;  
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) luonnon monimuotoisuuden suojelun edistäminen ja kulttuuriympäristön hoito;  
14) liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot, alueellinen tienpito, maankäytön yhteistyö sekä toimintaympäristöä koskevien 
tietojen tuottaminen valta-kunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun;  
15)vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyyn liittyvät valvontatehtävät;  
16) alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen yhteistyössä muiden maakuntien kanssa sekä liikunnan edistäminen maakunnassa alueellisen 
liikuntaneuvoston toiminnan kautta sekä ulkoilureittitehtävät;  
17) maakunnallisen identiteetin edistäminen alueella yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa;  
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;  
20) vesien ja merensuojelu, vesien ja merenhoidon järjestäminen ja toteuttaminen sekä merialuesuunnittelu;  
21) ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietouden parantaminen;  
22)maakunnan varautuminen ja alueellisen varautumisen yhteensovittaminen;  
23) maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen järjestäminen sekä poronhoita-ien sijaisavun kustannusten korvaaminen;  
24) alueelliset romaniasiain neuvottelukuntia ja romaniasioita koskevat tehtävät;  
25) yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen;  



Maakunta voi lisäksi hoitaa  
(lakiluonnos 21.12.2016) 
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Maakunta voi lisäksi hoitaa:  
 
1) yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevia valtionavustustehtäviä;  
2) liikennepalveluiden maakunnallista kehittämistä ja järjestämistä sekä julkisen henkilöliikenteen suunnittelua ja 
järjestämistä samoin kuin sitä koskevia valtionavustustehtäviä, lukuun ottamatta toimintaa liikennekaaren ( / ) IV osan 1 
luvun 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen kunnallisten ja seudullisten viranomaisten toimialueella, näiden alueiden 
liikenteen suunnittelua ja järjestämistä, sekä raideliikennettä;  
3) saaristoliikenteen suunnittelua ja järjestämistä;  
4) maakunnan ja sen alueen kaikkien kuntien tekemällä sopimuksella maakunnan hoidettavaksi kunnista siirretyt, 
maakunnan 1 momentissa tarkoitettuihin tehtäväaloihin liittyvät tehtävät, joiden hoitamiseen kunnat ovat osoittaneet 
maakunnalle rahoituksen;  
5) maakunnan ja sen alueen kaikkien kuntien tekemällä sopimuksella maakunnan hoidettavaksi kunnista siirretyt 
rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen järjestämisen tehtävät, joiden hoitamiseen kunnat ovat osoittaneet 
maakunnalle rahoituksen;  
6) maakunnan tehtäviin liittyviä kansainvälisiä ja Euroopan unionin asioita ja yhteyksiä;  
 
Maakunnalla voi olla myös muita sille laissa erikseen säädettyjä tehtäviä.  
 
Maakuntien on hoidettava tehtäviään yhteistoiminnassa ja maakunnalle kootusti siten kuin siitä laissa säädetään.  
 
Maakuntien sopimukseen perustuvasta yhteistoiminnasta säädetään 8 luvussa.  


