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Tilannekatsaus ja ehdotus yhteistyöstä
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Palvelut ja prosessit -ryhmä

• Maakuntadigi-valmisteluryhmän alatyöryhmä
• Toimikausi on 1.8.2016 - 31.3.2019. Elo-joulukuussa ryhmä on kokoontunut seitsemän kertaa.
• Tehtävänä on tukea ja koordinoida tehtävien siirtoja valtiolta ja kunnilta maakuntiin niin, että

maakuntauudistuksen alkaessa alueilla toimiville asiakkaille tarjotaan riittävät ja laadukkaat
palvelut.

• Työryhmä koordinoi, sovittaa yhteen ja vauhdittaa käynnissä olevaa asiakaslähtöisten palveluiden
ja prosessien kehitystyötä niin, että uudistuksen myötä syntyy asiakkaiden kannalta toimiva
monikanavainen maakuntapalveluiden kokonaisuus.

• Uudistuksessa ei tule siirtää maakuntaan valtio- ja kunnallishallinnolta tehtäviä sellaisina kuin ne
nyt ovat, vaan keskittyä siihen, mitä edellytyksiä alueen pitäisi asiakkailleen rakentaa.

• Työryhmässä edustus ministeriöistä (VM, TEM, YM, STM, LVM, SM), keskusvirastoista (Evira,
Mavi), ELY-keskuksista, aluehallintovirastoista, TE-toimistoista, maakuntien liitoista, Suomen
Yrittäjistä ja Suomen Luonnonsuojeluliitosta.
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Palvelut ja prosessit -ryhmän toimeksianto (1/2)

• Ensimmäinen vaihe (8/2016 – 3/2017)

• Tehdä karkea nykytilan kuvaus
• Tulevan maakuntahallinnon asiakkaista ja heidän palvelutarpeistaan (pois lukien sote-palvelut)
• Maakuntauudistuksen myötä muuttuvista tehtäväjärjestelyistä ja niiden asiakasvaikutuksista
• Maakuntahallintoon siirtyvien muiden kuin sote-palveluiden ja prosessien kehittämistyöstä
• Edellä mainittujen suhteesta Kansallisen palveluarkkitehtuurin kehittämiseen

• Tehdä selvitys kiireellisistä kehittämistarpeista mm. maakuntien toiminta-arkkitehtuurin
valmistelun käynnistämiseksi

• Laatia kattava yhteinen maakuntapalveluiden kehittämisohjelma 2017-2019
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Palvelut ja prosessit -ryhmän toimeksianto (2/2)

• Toinen vaihe (3/2017 – 3/2019)
• Vastata ohjelman toteutuksesta ja seurannasta

• Valmistella maakuntien toiminta-arkkitehtuuri

• Huolehtia kehittämistyön yhteensovittamisesta Kansallisen palveluarkkitehtuurin
kehittämiseen

• Seurata asiakastyytyväisyyden kehittymistä maakuntahallinnolle siirtyvien muiden kuin sote-
palveluiden osalta sekä

• Tukea maakuntauudistuksen valmisteluryhmien työtä niin, että vältetään toimivien
palveluketjujen katkeaminen ja asiakkaiden hallinnollisen taakan lisääntyminen
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MAAKUNTAUUDISTUS

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
Pystyn hallitsemaan  omia tietojani ja niiden käyttöä

Vain puuttuva tieto kysytään
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Sote- ja maakuntauudistus ovat
osa digiloikkaa

Maakunnat tarvitsevat
yhtenäisen näkemyksen
asiakkaistaan ja palveluistaan

Palvelut järjestetään ja
tuotetaan yhteistyössä
(maakunnan kokonais-
arkkitehtuurin pohjalta)



-

Maakunnan palvelukokonaisuudet
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1) sosiaali- ja terveydenhuolto
2) sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön

asiantuntijatuki kunnille ja ehkäisevät palvelut
3) alueellinen alkoholihallinto
4) pelastustoimi
5) ympäristöterveydenhuolto
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) kulttuuriympäristön hoito
14) liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot, alueellinen

tienpito, maankäytön yhteistyö sekä toimintaympäristöä koskevien tietojen
tuottaminen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun

15) yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevat valtionavustustehtävät
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

Maakuntalakiluonnoksessa esitetty ryhmittely
20) vesien ja merensuojelu, vesien ja merenhoidon järjestäminen ja

toteuttaminen sekä merialuesuunnittelu
21) ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietouden parantaminen
22) yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan 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

Maakunta voi lisäksi hoitaa:

26) 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

27) saariston yhteysalusliikenteen suunnittelua ja järjestämistä sekä sitä
koskevia valtionavustustehtäviä

28) 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

29) maakunnan ja sen alueen kaikkien kuntien tekemällä sopimuksella
maakunnan hoidettavaksi kunnista siirretyt rakennusvalvonnan
järjestämisen tehtävät, joiden hoitamiseen kunnat ovat osoittaneet
maakunnalle rahoituksen

30) maakunnan tehtäviin liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä;

sekä muita sille erikseen säädettyjä tehtäviä.



Yritykset Kansalaiset Viranomaiset
& kumppanit

Yhtenäinen asiakas- ja palvelunäkemys

Kasvu-
palvelut

Maatila- ja elintar-
viketuotannon

palvelut

Ympäristö-
terveyden
palvelut

Sosiaali- ja
terveyden-

huollon
palvelut

Pelastus- ja
turvallisuus-

palvelut

Kotoutumis-
palvelut

Vesi- ja
kala-

talouden
palvelut

Vesien ja
meren-
hoidon
palvelut

Joukko-
liikenne-
palvelut

Alueiden
kehittämis-

palvelut

Maaseudun
kehittämis-

palvelut

Alueiden
käytön
palvelut



Vaihtoehtojen vertailua

Maakuntalaista lähtevä ryhmittely
• lähtee nykyisistä valtion ja kunnan tehtävistä ja tehtäväryhmistä
• korostaa hallintoa
• erottelee hallinnonalojen tehtävät
• määrittelee tehtävät melko yksityiskohtaisesti

Prosessit ja palvelut -valmisteluryhmän esitys
• lähtee asiakasryhmille tarjottavista palvelukokonaisuuksista
• korostaa asiakaslähtöisyyttä
• yhdistää hallinnonalojen tehtäviä
• määrittelee tehtäväkokonaisuudet väljästi ja jättää palvelun järjestäjälle tilaa ja

harkintavaltaa



Alueiden kehittämisen palvelut

Yritykset Rahoitusta koskeva neuvonta
(ohjaus ELY:n rahoitukseen)

Ulkomaat ja EU Maakuntaohjelma

Strategiatyö
Ennakointi

Valtion
palvelut

Koulutustarpeiden

(lakisääteinen MYR-
järjestelmä, kulttuuri,
matkailu, kv-yhteydet,
kuntayhteistyö,
julkisen hallinnon
yhteispalvelut)

Rahoitusta koskeva
neuvonta

Kunnan
palvelut

Sidosryhmät ja
yhteistyökumppani
t

Alueellinen kehittämis-
ja investointituki

(Maakuntasuunnitelma
osana maak.ohjelmaa)

Aluekehittämisen
koordinointi

 - tilastot, tutkimukset
ja seuranta(CBC, EAKR; ESR(ELY) +

kansallinen rahoitus,
maakuntarahasto)

Maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitel

Viestintä- ja
tietopalvelut

Maakunnan
asukkaat  - tilastot, tutkimukset

ja seuranta

 - tilastot, tutkimukset
ja seuranta

Luvat,
ilmoitukset,
päätökset

Kehittämis-
palvelutNeuvonta-palvelutRahoitus-palvelut

Esimerkki
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Jatkovalmistelu

• Palvelukokonaisuuksia ja ehdotusta niiden ottamiseksi jatkovalmistelun pohjaksi on käsitelty
Toimeenpanon valmisteluryhmässä 10.11 ja 25.11

• Maakuntadigi-valmisteluryhmä hyväksyi palvelukokonaisuudet jatkovalmistelun pohjaksi 8.12
• Maakunnan palveluiden valmistelun jatko on maakuntauudistuksen projektiryhmän 20.12 asialistalla

• Selvitys nykytilasta ja sen pohjalta tehtävät johtopäätökset
• Maakunnan asiakkaat ja palvelukokonaisuudet
• Maakunnan toiminta-arkkitehtuurivalmistelun käynnistäminen

• Maakuntien palvelut rakennetaan valmiiksi maakunnallisessa valmistelussa
• Palvelut ja prosessit -ryhmä koordinoi, sovittaa yhteen ja vauhdittaa käynnissä olevaa asiakaslähtöisten

palveluiden ja prosessien kehitystyötä niin, että uudistuksen myötä syntyy asiakkaiden kannalta toimiva
monikanavainen maakuntapalveluiden kokonaisuus.
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Maakunnan palvelut ovat osa kansallista palveluarkkitehtuuria

Asiakasta kannustetaan
ensisijaisesti sähköiseen asiointiin ja
verkkopalveluiden käyttöön

Palvelunäkymä

Asiakaspalvelukeskukset tukevat
verkkopalveluita ja sähköistä asiointia
(Kansalaisneuvonta, hallinnonala-
kohtaiset valtakunnalliset
neuvontapalvelut)

Ne voivat myös hoitaa rajattuja
viranomaistehtäviä

Maakunnan toimipaikkojen
palvelut ovat asiantuntijapalveluita
ja yhteistyötä sidosryhmien
kanssa

Sähköinen asiointi Asiakaspalvelukeskukset Maakunnan toimipaikat
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MAAKUNTIEN YHTEISEN ARKKITEHTUURIN SUUNNITTELU VAIHEITTAIN

14

Q4 Q2

2016

Q1 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

20192017 2018

0. vaihe (valmistelu) 1. vaihe 2. vaihe 3. vaihe

Maakunnan
tavoitetila

Muutoksen tiekartta

Tuotosten
luovutus

maakunnille

Kuntayhtymien
kartoitukset

Kuntien
kartoitukset

Maakunta-
valtuusto

Väliaikainen
valmistelutoimielin

Tehtävien
siirto

Työn
käynnistäminen

Tuotosten
luovutus

maakunnille

Toteutuksen
suunnittelu

Arkkitehtuuri
väliaikaishallinnolle

Arkkitehtuuri maakuntavaltuustolle
Tuotosten
luovutus

maakunnille

Arkkitehtuuri tehtävien vastaanottoa vartenArkkitehtuurin suunnittelu
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Maakunnan palveluiden esivalmistelu edellyttää yhteistyötä
ja yhteistä omistajuutta

• Asiakkaiden ja kumppaneiden tunnistaminen
• maakunnan avainasiakasryhmät ja kaikille maakunnille yhteiset asiakasryhmät
• yhteiset palvelukokonaisuudet ja avainasiakkaiden palveluketjut

• Palveluiden ja suoritteiden määrittäminen
• Työnjako palveluiden ja suoritteiden tuottamisessa

• sähköinen asiointi, asiakasneuvonta, asiantuntija-asiointi
• virasto, palvelulaitos, yritykset

• Palvelutuotannon resurssien arviointi
• henkilöt, määrärahat, osaaminen

• Yhteistyötarpeiden tunnistaminen
• kunta, valtio, muut maakunnat
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Sote- ja maakuntauudistuksen tiekartta
Muutostuen kokonaisuuksia
Tiekartasta toimintasuunnitelmaan

Maakunnallinen valmistelu Valtakunnallinen valmistelu Kunnallinen valmistelu Vastuutaho ja tehtävä Yhteyshenkilö ja tehtävä Yhteistyötaho
Siltä osin kun tehtävät siirtyvät tähän kuvaus mitä konkreettista muutostuki onja ketkä osallistuvat

Makuntahallinnon käynnistämisen valmistelu maakunnalle
Organisaatio ja hallinto
Maakunnan toiminnan käynnistäminen Palvelulaitoksen toiminnan käynnistäminen Tytäryhtiöt Lainsäädäännön sisällön ja  tiedon tuottaminen VM
Maakunnan hallinto Palvelulaitoksen hallinto Maakunta Palvelulaitos Vaikutukset organisaatiorakenteeseen VM Eeva Mäenpää, VM Kuntaliitto
Valmistellaan hallintosääntö ja tarvittavia ohjeita Valmstellaan hallintosääntö ja hallituksen työjärjestys Vaikutukset johtamisjärjestelmään Mervi Kuittinen, VM STM
ja luottamuselin sekä viranomaisorganisaatio ja viranomaisorgansiaatio Viestintäsuunnitelma Minna-Marja Jokinen, VM
Johtamisjärjestelmä Johtamisjärjestelmä Vaikutukset tukipalveluihin Inga Nyholm, VM
Maakuntastrategian esivalmistelu Perustamisasiakirja
Konserni, konserniohje Konserni, konserniohje
Sopimukset Sopimukset
Viestintäorganisaatio ja -toimenpiteet Viestintäorganisaatio ja -toimenpiteet
Suhde palvelukeskukseen Suhde palvelukeskukseen
Muut ostopalvelut Muut ostopalvelut
Demokratia ja osallistuminen Demokratia ja osallistuminen VM Inga Nyholm, VM OM
Osallistumisjärjestelmän suunnittelu, viestintä, koulutus Osallistumisjärjestelmän suunnittelu, viestintä, koulutus Suvi Savolainen, VM Kuntaliitto
Maakuntavaalit, 1. vaalien järjestäminen Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto, VM
Maakunnan talous Palvelulaitoksen talous Maakunnan rahoitusjärjestelmä
Taloushallinnon organisaation suunnittelu VM Minna-Marja Jokinen TEM
1. budjetin valmistelu / talousarviorakenne Kirjausohjeet Talousarvioiden 2019 valmistelu 2018 Jani Pitkäniemi, VM MMM
Talouden ohjaus Talouden ohjaus Talouden seurannan järjestäminen Vesa Lappalainen, VM STM
Raportointi Raportointi Markku Mölläri, VM SM
Taloussuunnittelu Taloussunnittelu Teemu Eriksson, VM
Investointien suunnittelu Investointien suunnittelu Sopimusohjeet Vastuiden siirtämisohjeet Mikko Saarinen, VM
Suhde palvelukeskukseen Suhde palvelukeskukseen Tanja Rantanen, VM
Muut ostopalvelut Muut ostopalvelut
Sopimukset Sopimukset
Henkilöstö Henkilöstö Yt-neuvottelut VM Anu Hernesmaa, VM Kuntaliitto

Henkilöstöhallinnon organisaation suunnittelu Henkilöstöhallinnon organisaation suunnittelu
Vaikutukset kunnan
henkilöstömäärään, siirrot maakuntaan Jaana Salmi, VM KEHA, Mikko Salmenoja

Siiryvän henkilöstön asema organsiaatiossa Siirtyvän henkilöstön asema organsiaatiossa Marja Isomäki, VM KT Kuntatyönantajat
YT elimen perustaminen YT elimen perustaminen Miira Lehto, VM
Työsuojeluorganisaatio Työsuojeluorganisaatio
Toimitilat ja kiinteistöt Toimitilat ja kiinteistöt Omaisuusjärjestelyt-ryhmä Minna-Marja Jokinen, VM
Maakunnan käytössä olevat tilat Palvelulaitoksen käytössä olevat ja käyttöön siirtyvät Markku Mölläri, VM
Siirtyvät kiinteistöt ja toimitilat Siirtyvät kiinteistöt ja toimitilat
Vuokasopimukset Vuokrasopimukset
Omaisuus Omaisuus
Irtain Irtain
Suhde palvelukeskukseen Suhde palvelukeskukseen
Muut ostopalvelut Muut ostopalvelut
ICT ICT Maakuntadigi-ryhmä Vesa Lipponen, TEM Jani Heikkinen, VM
Maakunnan käytössä olevat ja käyttöön tuleva ja tarvittava Palvelulatioksen käytössä olevat ja käyttöön tuleva ja tarvittava Vaikutukset tietojärjestelmiin Sotedigi-ryhmä Maritta Korhonen, Jari Porrasmaa, STM Ville-Veikko Ahonen, VM
Sopimukset Sopimukset Keha-keskus Urpo Karjalainen (Sote-ICT-kehittämisyhtiö) Marko Puttonen, VM
Suhde palvelukeskukseen Suhde palvelukeskukseen Keha-keskus Heikki Heikkilä (ICT-palvelukeskus)
Muut ostopalvelut Muut ostopalvelut ICT-muutostuki Tommi Oikarinen, VM
Maakuntien yhteistoiminta VM Teemu Eriksson / Antto Korhonen, VM
Valinnanvapaus VM Auli Valli-Lintu STM

Maakunnan palvelut ja prosessit Palvelut ja prosessit -ryhmä Mikko Kuoppala TEM / Lotta Engdahl VM
Sosiaali- ja terveydenhuolto Sosiaali- ja terveydenhuolto STM Pasi Pohjola, THL/STM

Kuntaliitto
Pelastuspalvelut Pelastustoimi SM
Kasvupalvelut Kasvupalvelut TE palvelut tuottaminen TEM
Alueiden kehittämisen palvelut TEM
Maaseudun kehittämisen palvelut MMM
Maatilojen palvelut MMM
Alueidenkäytön palvelut
Kotoutumisen palvelut TEM
Ympäristöterveydenhuollon palvelut
Vesi- ja kalatalouden palvelut
Vesien- ja merenhoidon palvelut

Sopimusten irtisanominen, ajoitus ja
määrämuotoisuus
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Kysymyksiä keskusteltavaksi

• Miten yhteistyö maakunnallisen ja valtakunnallisen valmistelun kesken on
tarkoituksenmukaista järjestää? Miten jatkamme yhteistyötä vuoden 2017 puolella?

• Tiekartan yhteisestä valmistelusta sopiminen (määräaika 15.1.2017)

• Mitä tukea maakunnallinen palveluiden valmisteluun tarvitaan?
• Ks. edellisen kalvon teemat esivalmistelulle

• Tarvitaanko yhteinen työtila maakuntien muutosjohtajaverkostolle ja palvelut ja
prosessit-ryhmälle?

• Palvelukokonaisuudet, yhteinen arkkitehtuuri, palveluketjut

• Yhteisen työpajan järjestäminen alkuvuonna 2017?
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alueuudistus.fi

SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Kiitos!


