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1. Yleistä  

 
Keski-Pohjanmaalla maakuntavalmistelua on edeltänyt aktiivinen yhteistyö maakunnallisen, 
palvelut yhteen integroivan sote-kuntayhtymän muodostamisen vaiheissa vuosina 2015-2016. 
Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen palvelut yhteen integroiva Keski-
Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite käynnisti toimintansa 1.1.2017. 
 
Keski-Pohjanmaan monialaisen, tulevaan maakuntalainsäädäntöön perustuvan maakunnan 
valmistelutyö on käynnistynyt keväällä 2016 ja kesäkuussa 2016 sovittiin esivalmisteluvaiheen 
valmisteluorganisaatiosta ja prosessia ohjaavan poliittisen ohjausryhmän ja sen alaisen 
työvaliokunnan sekä projektiryhmän kokoonpanosta alla kuvatun mukaisesti: 
 

 
 
Yllä maakuntavalmistelun esivalmisteluvaiheen valmisteluorganisaatiota kuvaavan kaavion 
mukaiset toimielimet ovat kokoontuneet säännöllisesti kuukausittain ja kaikki toimielinten 
kokousten pöytäkirjat ovat löydettävissä Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen nettisivuilta 
(www.kp2019.fi). 
 
Maakuntavalmistelun käynnistyessä syksyllä 2016 Keski-Pohjanmaalla edellä kuvatun 
valmisteluorganisaation johdolla hahmotettiin alkuvaiheessa maakuntavalmistelun 
välitavoitteet ja tehtävälistaus ja luotiin maakuntavalmistelun tiekartta (liitteenä 1). 
 
Syksyn 2016 aikana maakuntavalmistelun alkuvaiheessa luotiin myös maakuntavalmistelun 
viestintäsuunnitelma (liite 2) ja aikaisempaan Soite-kuntayhtymän valmisteluun nojautuen 

http://www.kp2019.fi/
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valittiin maakuntavalmistelun graafinen ilme ja avattiin maakuntauudistuksen nettisivut 
(www.kp2019.fi).  
 
Henkilöstön osallistamisesta on huolehdittu aktiivisella tiedottamisella sekä henkilöstön 
edustuksen turvaamisella ohjausryhmässä sekä työvaliokunnassa. Työvaliokunnan alaisessa 
projektiryhmässä on ollut kaikkien maakuntaan yhteen liittyvien organisaatioiden johto, joka on 
osaltaan vastuutettu huolehtimaan uudistuksesta tiedottamisesta omissa organisaatioissaan. 
Lisäksi Soite-kuntayhtymän valmistelun kokemuksia hyödyntäen käynnistettiin heti syksyllä 2016 
säännöllinen poikkihallinnollinen yhteistoimintaryhmän epävirallinen toiminta. 
Esivalmisteluvaiheen yhteistoiminta-ryhmässä ovat olleet edustettuina kaikkien 
pääsopijajärjestöjen edustajat maakuntaan liittyvistä organisaatioista. 
 
Kuntayhteistyöstä on huolehdittu työvaliokunnan ja poliittisen ohjausryhmän kokousmenettelyn 
(kuntajohtajat em. toimielimissä mukana) lisäksi erillisen omistajaohjauksen neuvottelukunnan 
kautta, joka on toiminut Soite-kuntayhtymän omistajaohjaus-elimen ohella myös 
maakuntauudistuksen yhdyspintaryhmänä. Maakuntauudistukseen liittyvästä osallisuudesta on 
huolehdittu maakuntaliiton ja Soiten toimielimiä hyödyntäen, kuten mm. Maakunnan 
yhteistyöryhmää (MYR), Keski-Pohjanmaan järjestöjen pyöreää pöytää sekä maakunnassa 
toimivia vanhus ja vammaisneuvostoja. 
 
Joulukuussa 2016 maakuntavalmistelun valmisteluorganisaatiota selkiytettiin yhdistämällä 
maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtajatehtävät. Soiten toimitusjohtaja on toiminut 
maakuntauudistuksen muutosjohtajana painottaen tehtäväkenttäänsä oman maakunnan 
maakuntavalmisteluun. Näin maakuntajohtajalle on vapautunut enemmän aikaa lakivalmistelun 
tilanteen seuraamiseen ja tiedon tuottamiseen oman maakunnan valmistelutyön tueksi. 
 
Kansallisessa valmistelussa maakuntajohtaja on toiminut mm. maakuntauudistuksen 
projektiryhmän jäsenenä, muutosjohtajien verkoston varapuheenjohtajana, maakuntajohtajien 
v. 2017 puheenjohtajana, simulaatioryhmän jäsenenä ja Kuntaliiton maakuntauudistuksen 
konsernivalmisteluryhmän jäsenenä. Muutosjohtaja ja sairaanhoitopiirin johtaja on toiminut 
mm. STM:n asettaman järjestäjäryhmän jäsenenä ja eräissä muissa kansallisissa 
asiantuntijaryhmissä. Molemmat ovat olleet aktiivisia kansallisessa valmistelussa sote- ja 
maakuntauudistuksen toteutumiseksi. 
 

  

http://www.kp2019.fi/
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2. Maakuntakonsernin hahmottaminen maakuntalainsäädännön pohjalta 
 

Elokuun 2016 ja maalis-huhtikuun 2017 välisenä aikana on hahmotettu maakuntalain 6§ 
mukaisiin perustuvan monialaisen maakunnan konsernirakenne (kuva 1).  Konsernirakennetta 
on täsmennetty kesäkuun perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta. 
 
Kuva 1: Keski-Pohjanmaan maakuntakonsernin rakenne 18.8.2017 

 
 
 
Samalla konsernirakenteen hahmottamisen yhteydessä on tehty maakuntaan liittyvien 
organisaatioiden nykytilakuvaukset ja hahmotettu maakuntaan liittyvien organisaatioiden 
tilannetta tarkemmin (Liitteet 3, 4, 5 ,6, 7 ja 8). 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta erillisiä nykytilakuvauksia ei ole tehty tuoreen 
maakunnallisen Soite-kuntayhtymän valmistelutyön vuoksi, vaan valmistelussa on nojattu 
kuntayhtymän muodostamisprosessin valmisteluaineistoon. Sote-palveluiden osalta on 
keskitytty lähinnä maakuntalainsäädännön edellyttämien muutosten kuvaamiseen ja 
hahmottamiseen (sote-järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen, valinnanvapausmallin 
vaikutusten arviointi ja huomiointi, sote-palveluiden yhtiöittämisvelvoite). (liite 9) 
 
Sote ja monialainen maakunta! Muutosjohtajien maakuntakierros 2017 Keski-Pohjanmaan 
tilaisuus järjestettiin Kannuksessa 23.2.2017. Tilaisuus järjestettiin Kannuksen 
seurakuntakeskuksessa, jossa aamupäivän ohjelmassa oli avoin yleisötilaisuus sisältäen 
maakuntauudistuksen valtakunnallisen ja alueellisen tilannekatsauksen sekä 
maakuntavalmistelijoiden ja ministeriöiden edustajan paneelikeskustelun. Iltapäivällä 
järjestettiin maakuntakonsernin toimialoja mukailevat työpajat, joissa haettiin ratkaisuja 
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valmistelun kriittisiin kysymyksiin ja haasteellisimpiin kohtiin maakuntavalmistelijoiden, liittyvien 
organisaatioiden, kuntien ja ministeriöiden edustajien yhteistyöllä. Aamupäivän tilaisuuteen 
osallistui 150 henkilöä ja iltapäivään 82 henkilöä. 
 
Maakuntien välinen yhteistyö on käynnistynyt Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-
Pohjanmaan maakuntien välisten yhteistapaamisten muodossa. Tapaamisten muistiot ovat 
liitteinä 10, 11, 12 ja 13. 
 
 

3. Väliaikaishallinnon muodostaminen 
 

Keski-Pohjanmaan maakunnan väliaikaishallinnon kokoonpano pohjautuu maakuntakonsernin 
konsernikuvaukseen. Väliaikaishallinnon rakenteessa on siis huomioitu maakuntalain 6§ 
mukaiset tehtäväkokonaisuudet ja Voimaanpanolain väliaikaishallinnolle säätämien tehtävien 
edellyttämä osaaminen. Väliaikaishallinnon muodostaminen ja siihen liittyvät neuvottelut on 
käyty muutosjohtajan johdolla ja sopimukset on hyväksytty maakuntavalmistelun toimielinten 
kokousten yhteydessä. Maakuntahallitus on hyväksynyt ehdollisena (edellyttäen 
maakuntalainsäädännön ja voimaanpanolain voimaan tuloa esitetyssä muodossa) 
väliaikaishallinnon kokoonpanon kokouksessaan 24.4.2017. 

 
 

4. Toimialuetason muutosjohtajien ja palvelualuetason vastuuvalmistelijoiden valintaprosessi 
 

Valmisteluvastuiden selkeyttämiseksi Keski-Pohjanmaan maakuntakonsernin rakenteen 
kuvaamisen ja hyväksymisen jälkeen sisäisenä hakuna on suoritettu toimialuetason 
muutosjohtajien sekä palvelualuetason vastuuvalmistelijoiden valinta. Näin 
maakuntavalmisteluun on saatu osallistettua ja vastuutettua aikaisempaan enemmän 
asiantuntijoita. Vastuuhenkilöiden nimet ovat liitteessä 14. 
 
 

5. Valmisteluorganisaation uudistaminen syyskuusta 2017 eteenpäin jatkuvaan 
esivalmisteluvaiheeseen ja tulevaan väliaikaishallinnon vaiheeseen 
 

Poliittinen ohjausryhmä on toukokuun kokouksessaan hyväksynyt uudistetun 
maakuntavalmistelun valmisteluorganisaation väliaikaishallinnon vaiheeseen.  
 

 Kuva 2: Väliaikaishallinnon valmisteluorganisaatio 
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Edelleen pitkittyvän esivalmisteluvaiheen vuoksi päivitetty esivalmisteluvaiheen 
valmisteluorganisaatio on hyväksytty työvaliokunnassa (18.8.) ja poliittisessa ohjausryhmässä 
25.8.2017. 
 
Kuva 3: Pohjaehdotus jatketun esivalmisteluvaiheen valmisteluorganisaatioksi.  
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6. Maakuntastrategian valmistelun käynnistäminen 
 
Maakuntastrategian valmistelu aloitettiin kesäkuussa 2017 muutosjohtajan ja 
maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmän toimeksiannosta. Työsuunnitelma ja 
valmisteluaikataulu käsitellään elokuussa 2017 maakuntauudistuksen eri toimielimissä, jonka 
jälkeen strategiatyö aloitetaan käytännössä muutosjohtajien, vastuuvalmistelijoiden ja 
poliittisen ohjausryhmän yhteisellä visio- ja arvotyöpajalla lokakuussa 2017.  
 
Työtä jatketaan syksyn 2017 aikana mm. SWOT-työpajalla ja strategisten päätavoitteiden 
työpajalla. Lisäksi tehdään taustatyötä ja kootaan toimintaympäristön ja nykytilan kuvausta. 
Vuoden 2018 aikana keskitytään maakuntastrategian kirjoittamiseen ja luonnoksen 
käsittelyyn maakuntauudistuksen toimielimissä. Strategiaprosessista tiedotetaan ja 
maakuntauudistuksen sidosryhmiä, poliittisia päättäjiä, asiakkaita sekä maakunnan asukkaita 
sekä henkilökuntaa osallistetaan strategiaprosessiin koko sen toteuttamisen ajan. Tavoitteena 
on, että maakuntastrategia on valmis huhtikuussa 2019, jolloin Keski-Pohjanmaan maakunnan 
maakuntavaltuusto käsittelee ja hyväksyy strategian. Strategia luo pohjan maakunnan 
talousarvion valmistelulle. 
 
Strategiaprosessilla on kaksi koordinaattoria, toinen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveyspalvelukuntayhtymä Soitesta ja toinen Keski-Pohjanmaan maakuntaliitosta. Lisäksi 
maakuntauudistuksen eri toimialueiden muutosjohtajat vetävät oman toimialueensa 
strategiatyöryhmiä ja tuottavat sisältöä strategia-asiakirjaan oman toimialueensa osalta. 
Maakuntastrategian valmisteluprosessi ja työsuunnitelma on raportin liitteenä 15. 
 
 

6. Tukipalveluiden yhtiöittämisvalmistelut  
 

Maakuntavalmistelussa on paikannettu tarve maakunnallisen tukipalveluyhtiön 
muodostamiselle. Maakuntalakiesityksen, valtakunnallisten palvelukeskusten perustamiseen 
liittyvän valmistelutiedon ja hankintalain edellytysten mukaisesti maakunnassa on päädytty 
perustamaan yksi monialainen tukipalveluyhtiö, jonka toimialana ovat ainakin talous- ja 
henkilöstöhallinto ja ateriapalvelut sekä mahdollisesti ICT-palvelut ja muita palveluja. Yhtiön 
osakkuutta tarjotaan maakunnan lisäksi alueen kunnille sekä valtakunnallisille 
palvelukeskuksille in house-aseman muodostamiseksi. Tässä vaiheessa yhtiön perustaa Keski-
Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite. Kuntayhtymän hallitus on tehnyt 
periaatepäätöksen yhtiön perustamisesta 19.6.2017 ja lopullinen perustamispäätös on 
tarkoitus tehdä syksyllä 2017. Toimintoja siirtynee yhtiölle asteittain maakunnan toiminnan 
käynnistymiseen 1.1.2020 mennessä. 
 
Perustuslakivaliokunnan lausunto, jonka mukaisesti maakunnan oman sote-palvelujen 
yhtiöittämisvelvollisuudesta luovutaan, selkeyttää tukipalveluyhtiön asemaa. 
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7. Valinnanvapauspilottiin hakeutuminen  
 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitus päätti 
kokouksessaan 19.6.2017 hakea valinnanvapauspilottiin sekä sote-keskuksen (laajat palvelut) 
että henkilökohtaisen budjetin osalta. Päätöstä edelsi toukokuussa pidetty hallitusseminaari, 
jossa valinnanvapauslakiesitystä ja sen mahdollisia vaikutuksia ja pilotoinnista saatavia hyötyjä 
käytiin läpi. Hankehakemuksen valmisteluun irrotettiin sote-järjestämisen muutosjohtajaksi 
valittu toimialuejohtaja ja osa-aikaisesti muita työpanoksia. Valmistelun tueksi perustettiin 
työryhmät, (sote-keskustyöryhmä ja henkilökohtaisen budjetin työryhmä), jossa työstettiin 
sisältöjä. Sote-keskuksen sisältöä määriteltiin suhteessa liikelaitokseen, jotta sote-keskukselle 
saatiin laskettua alustava talousarvio.  Henkilökohtaisen budjetin  osalta lähdettiin miettimään 
kohderyhmän ja määrän rajausta siten, että pilotista saataisiin hyötyä mallin sisällölliseen 
kehittämiseen. Työryhmät kokoontuivat kaksi kertaa hankehakemuksen valmistelun aikana.  
Yhtiön pääomittamiseen liittyvä markkinakartoitus tehtiin webropol-kyselynä 
valtakunnallisille isoille toimijoille ja oman maakunnan yritysrekisteristä saaduille paikallisille 
sote-alan yrityksille. Markkinakartoituksen ja valtakunnassa käynnissä olevien 
valinnanvapauskokeilujen perusteella arvioitiin oman yhtiön toimintavolyymejä. 
Hankehakemus käsiteltiin kuntayhtymän johtoryhmässä. hakemus liitteineen lähetettiin 
ministeriöön 3.7.2017 

 
 

8. KP maakuntakonsernin mukainen palveluiden sisällöllinen hahmottelu toimialuetason 
muutosjohtajien ja palvelualuetason vastuuvalmistelijoiden johdolla 
 

Keski-Pohjanmaan maakuntavalmistelun eri osa-alueiden tarkempi sisällöllinen kuvaus löytyy 
alla olevan luetteloinnin mukaisesti liitteistä. 

 
a. kokonaiskuvan jatkuva päivittäminen: Ilkka Luoman esitykset ohjausryhmissä löytyvät 

www.kp2019.fi -sivustolta. Raportin liitteenä 17 on esitys kokonaistilanteesta 21.6.2017 
b. konsernipalvelut, Minna Korkiakoski-Västi, liite 8  
c. kehittämisyksikkö, Jukka Ylikarjula, liite 18 

i. osallisuus, Jussi Salminen, liite 19 
d. aluekehitys- ja kasvupalvelut, Petri Jylhä, liite 20 
e. maaseutupalvelut, Sirkku Wacklin, liite 21 
f. alueiden käytön palvelut, Janna Räisänen, liite 22 
g. ympäristöterveydenhuolto, Andreas Smeds, liite 23 
h. palo- ja pelastustoimi, Jaakko Pukkinen, liite 24 

i. poikkihallinnollinen varautuminen/kokonaisturvallisuus ja varautuminen, Pasi 
Paasila, liite 25 

i. sote-järjestäminen, Eija Kellokoski-Kari, liite 9 
j. sote-palvelutuotanto (alatyöryhmät), Eija Kellokoski Kari, liite 26 
k. henkilöstötyöryhmä, Eija-Liisa Heikkilä, liite 27 
l. hallinto- ja taloustyöryhmä (Minnan materiaali), liite 8 
m. tukipalveluiden yhtiöittäminen (Jouko Luukkosen materiaali), liite 16 
n. ICT (Mika Kivelän materiaali), liite 7 

http://www.kp2019.fi/

