
Maakuntastrategia

Maakunnallinen näkökulma17.8.2017 1

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

Kehittämissuunnittelija Saara Lång, Soite
Strategiapäällikkö Marita Mutka, Keski-Pohjanmaan liitto
18.8.2017



Maakuntastrategian 
valmisteluprosessi & 

työsuunnitelma

17.8.2017 Maakunnallinen näkökulma 2



SISÄLTÖ

• Toimeksianto ja lakiperusta

• Maakuntastrategiatyön lähtökohdat ja tavoitteet

• Resursointi ja organisointi (valmisteluryhmät)

• Aikataulutus ja tehtävänjako & 1. työseminaari

• Maakuntastrategian sisältörunko

• Käsittely-, osallistamis- ja hyväksymismenettelyt
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Toimeksianto

• Lakiperusta (Maakuntalakiluonnos: 35§, 103§; Laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisestä: 14§, 15§)

• Toimeksiantajana maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmä ja 
muutosjohtaja Ilkka Luoma

• Koordinointi Saara Lång/Soite ja Marita Mutka/Keski-Pohjanmaan liitto
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Maakuntalaki

Maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden pitkän 
aikavälin tavoitteista. Maakunnan strategiassa tulee ottaa huomioon: 

1) asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen maakunnan tehtäväalalla; 

2) palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset; 

3) maakunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 

4) alueiden, alueiden käytön, elinympäristön laadun ja alueen elinkeinojen kehittäminen; 

5) omistajapolitiikka; 

6) henkilöstöpolitiikka; 

7) asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 

Maakunnan strategian tulee perustua arvioon maakunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön 
muutoksista ja niiden vaikutuksista maakunnan tehtävien toteuttamiseen. Strategiassa tulee määritellä myös 
sen toteutumisen arviointi ja seuranta. 

Maakuntastrategian ottamisesta huomioon maakunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa 
säädetään 103 §:ssä. Strategia tarkistetaan vähintään kerran maakuntavaltuuston toimikaudessa. 
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7 luku Maakunnan johtaminen ja maakuntahallitus 
35 § Maakuntastrategia 



Maakuntalaki

Maakuntavaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä maakunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi 
talousarvio ottaen huomioon maakuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen 
yhteydessä maakuntavaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi 
(suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että maakunnan toiminnan ja investointien rahavirta on 
tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään talousarviovuotta seuraavan vuoden eli taloussuunnitelmankauden 
toisen vuoden päättyessä. 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään maakunnan ja maakuntakonsernin toiminnan ja talouden 
tavoitteet. Tavoitteiden on toteutettava maakuntastrategiaa. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan 
tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. 
Rahoitustarvetta ei voida kattaa pitkäaikaisella lainalla. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai 
nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja 
rahoitusosa. Investointiosasta on ilmettävä maakunnan investointien lisäksi maakuntakonsernin toiminnallisesti 
ja taloudellisesti merkittävimmät investoinnit. Investointisuunnitelman laadinnassa on muutoin huomioitava, 
mitä 12 §:ssä säädetään investointien ohjaamisesta. 

Maakunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.
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13 luku Talous
103 § Talousarvio ja -suunnitelma 



Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä

Maakunnan on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelustrategia osana maakuntastrategiaa. Palvelustrategiassa maakunta päättää sen 
järjestämisvastuulle kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Maakunta päättää 
palvelustrategiassa myös yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun tuottajilta hankittavien palvelujen 
vähimmäismäärää koskevat tavoitteet. Lisäksi palvelustrategiassa on määriteltävä, mikä osa hankinnoista 
kilpailutetaan palvelujen innovatiivisuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien uusien ratkaisujen 
kehittämiseksi. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiassa on lisäksi otettava huomioon asiakkaan valinnanvapauden 
piirissä olevien palvelujen ja muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen sovittaminen yhteen siten, että asiakkaiden 
tarvitsemat palvelut muodostavat tarpeen mukaisen kokonaisuuden. 
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2 luku Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen
14 § Palvelustrategia



Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä

Maakunnan palvelulupaus on maakunnan asukkaille osoitettu tahdonilmaisu siitä, miten maakunta toteuttaa 
sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Palvelulupauksessa maakunta asettaa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan 
maakunnan asukkaiden tarpeet ja paikalliset olosuhteet sekä edellä 4 §:ssä säädetty palvelujen saatavuus ja 
saavutettavuus huomioon ottavalla tavalla. Maakunnan palvelulupauksessa on otettava huomioon sosiaali- ja 
terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet. 

Palvelulupaus voidaan laatia osana maakuntastrategiaa. Maakunnan on julkaistava palvelulupaus julkisessa 
tietoverkossa ja muilla sen julkisuutta edistävillä tavoilla. 

Palvelulupaus ei muuta lailla säädettyä maakunnan velvoitetta järjestää sosiaali- ja terveydenhuolto. 
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2 luku Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen
15 § Maakunnan palvelulupaus 



Maakunnan tehtävät

Maakunta hoitaa sille lailla säädettyjä tehtäviä seuraavilla tehtäväaloilla:

1) sosiaali- ja terveydenhuolto;

2) sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden 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 
(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;
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Maakuntalaki
6 § Maakunnan tehtäväalat 



Maakunnan tehtävät

Jatkuu….

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) 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;
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Maakunnan tehtävät

Maakunta voi lisäksi hoitaa:

1) 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;

2) saariston yhteysalusliikenteen suunnittelua ja järjestämistä sekä sitä koskevia valtionavustustehtäviä;

3) 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;

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

5) maakunnan tehtäviin liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä;

6) muita sille erikseen säädettyjä tehtäviä.
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Maakuntavaltuusto

Maakunnalla on maakuntavaltuusto, joka vastaa maakunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää maakunnan päätösvaltaa.

Maakuntavaltuusto päättää: 

1) maakuntastrategiasta; 

2) maakunnan hallintosäännöstä; 

3) talousarviosta ja taloussuunnitelmasta; 

4) omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta; 

5) 9 luvussa tarkoitetuista palvelulaitosta koskevista asioista; 

6) varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista; 

7) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista; 

8) palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvista 
palveluista perittävistä asiakasmaksuista; 

9) takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta; 

10) jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä; 

11) luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista; 

12) maakunnan tilintarkastajien valitsemisesta 

13) tilivelvollisten nimeämisestä; 

14) maakunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta; 

15) muista maakuntavaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista. 
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Maakuntalaki
16 § Maakuntavaltuuston tehtävät 



Maakuntastrategiatyön lähtökohdat & 
tavoitteet

• Ensimmäinen versio maakuntastrategiasta oltava valmiina huhtikuussa 
2019, jotta maakuntavaltuuston ja –hallituksen johdolla voidaan 
käynnistää talousarviovalmistelu

• Strategiavalmistelu aikataulutettava kuukausitasolla – välitavoitteet ja 
vastuutahot

1. Maakunnan visio, missio, ylätason tavoitteet, arvot

2. Toimintaympäristön kuvaus – tarvelähtöinen tarkastelu (strategia rakennettava 
tarvelähtöisyydestä rakentuvaksi, ei nykyisistä palvelurakenteista ja 
palvelutuotantotavoista rakentuvaksi)

3. Muutosjohtajien johdolla valmistellaan osaksi maakuntastrategiaa toimialue- ja 
palvelualuekohtaiset osiot strategiasta
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Maakuntastrategiatyön lähtökohdat & 
tavoitteet

• Maakuntastrategia on rakennettava rahoitusraamin ja maakunnan 
kantokyvyn mukaiseksi – maakuntastrategia muodostaa talousarvion ja 
toimintasuunnitelman rungon

• Maakuntastrategian on oltava riittävän yksityiskohtainen ja konkreettinen, 
jotta järjestäjä-tuottaja –roolit eriyttävässä maakuntarakenteessa ei synny 
demokratiavajetta, ja jotta järjestäjä (maakuntavaltuusto) aidosti ohjaa 
palvelutuotantoa

• Maakuntastrategian on oltava riittävän konkreettinen ja yksityiskohtainen, 
jotta monituottajamallissa toimijat toimivat suunnitellulla tavalla, ja jotta 
kustannukset eivät karkaa (mm. hoitoketjujen tarkka kuvaaminen)

• Valmisteluprosessin aikana huomioitava päättäjien ja henkilöstön laaja 
osallistaminen strategiaprosessiin
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Strategiatyön resursointi

• Strategiatyön pääkoordinaattorit Saara Lång ja Marita Mutka

• Riitta Kujala/Soite: sote-järjestäminen, mittareiden rakentaminen, 
vaikutusarvioinnit jne. 

• Tiina Harjunpää/Keski-Pohjanmaan liitto: maakuntapalveluiden osion valmistelu 
(toimeenpano, yhteensovittaminen, aluekehityksen näkökulman tukeminen jne.)

• Suvi Melender-Lågland vastaa maakuntastrategiavalmisteluun liittyvästä 
viestinnästä

• Maakuntastrategian valmisteluprosessiin liittyvä konsultin käyttö selvitetään 
(NHG:ltä sote-osuus jo tilattu)

• Väliaikaishallinnon jäsenet, toimialuetason muutosjohtajat ja vastuuvalmistelijat 
osallistuvat kirjoittamiseen ja tukevat valmisteluprosessia

• Toimialuetason muutosjohtajat ja väliaikaishallinnon jäsenet muodostavat 
maakuntastrategiatyön projektiryhmän, ohjausryhmänä toimii 
esivalmisteluvaiheessa poliittinen ohjausryhmä ja 6/2018 väliaikaishallinnon 
vaiheessa väliaikaishallinto ja poliittinen seurantaryhmä

• Strategiatyön kustannukset katetaan valtion esivalmisteluvaiheeseen ja 
väliaikaishallintoon myönnetyistä vuoden 2017 ja 2018 määrärahoista
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Maakuntastrategian valmistelun valtakunnallinen ja 
Keski-Pohjanmaan maakunnan tavoiteaikataulu
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Valtakunnallinen
Maakuntastrategian
tavoiteaikataulu

Keski-Pohjanmaan maakunnan
maakuntastrategian tavoiteaikataulu



Maakuntastrategian projektiryhmä/ 
työryhmien vetäjät 

Toimialuetason muutosjohtajat:

• Kehittämisyksikkö, Jukka Ylikarjula

• Keskushallinto, Minna Korkiakoski-Västi

• Tukipalvelut, Eija-Liisa Heikkilä

• Sote-järjestäminen, Eija Kellokoski-Kari

• Alueiden käytön palvelut, Janna Räisänen

• Aluekehitys- ja kasvupalvelut, Petri Jylhä

• Maaseutupalvelut, Sirkku Wacklin

• Pelastuspalvelut, Jaakko Pukkinen

• Ympäristöterveydenhuolto, Andreas Smeds

 Strategiatyöryhmät muodostuvat toimialuetason muutosjohtajista ja 
palvelualuetason vastuuvalmistelijoista sekä väliaikaishallinnon (VATE) 
jäsenistä
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Strategiatyöryhmät

• Ohjausryhmä: poliittinen ohjaus-/seurantaryhmä ohjaa, 
seuraa, ottaa kantaa

• Projektiryhmä: toimialuetason muutosjohtajat & VATE

• Työryhmät: toimialuetason muutosjohtajat, väliaikaishallinto, 
vastuuvalmistelijat
– työryhmät kaikilta toimialueilta

– muutosjohtajien keskinäinen valmisteluryhmä (toimialueiden 
poikkisektoraalinen yhteistyö)

– toimialuekohtaiset valmisteluryhmät (muutosjohtaja + 
vastuuvalmistelijat + VATE edustajat)

– VATE mukana valmistelussa 
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Maakuntauudistuksen valmisteluorganisaatio 
jatketussa esivalmistelu-vaiheessa 9/2017-6/2018
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YHTEISTOIMINTAELIN
Kts seur dia

TVK ja OR pj:t mukana

VÄLIAIKAISHALLINNON JA 
TOIMIALUETASON MUUTOSJOHTAJIEN 

JOHTORYHMÄ

MAAKUNTAPALVELUT
VALMISTELURYHMÄT (+alaryhmät)

-maaseutupalvelut
-maankäyttö, ympäristö ja liikenne
--elinkeinot, työllisyys ja aluekehitys
=> nimetään aluekehitys- ja 
kasvuryhmäksi
--monialaisen kehittämisyksikön ryhmä 
(huomioi maakunnan tilannekuvan 
muodostamisen kokonaisuuden)

SOTE- JA TURVALLISUUS
VALMISTELURYHMÄT (+alaryhmät)

-sote-järjestäminen
-valinnanvapaus (4)
-ensihoito
-hoidolliset tukipalvelut

-pelastustoimi ja varautuminen
-ympäristöterveydenhuolto

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT
VALMISTELURYHMÄT (+alaryhmät)

-konsernihallintoryhmä
-henkilöstöryhmä
-taloustyöryhmä
-viestintäryhmä
-digiryhmä

-tukipalveluryhmä
-tarvittavat alatyöryhmät (ICT, tekniikka, 

hankinnat jne.)

OHJAUSRYHMÄN, MAAKUNTALIITON JA 
SOITEN PUHEENJOHTAJISTON SEKÄ 

MUUTOSJOHTAJAN SEKÄ 
MAAKUNTAJOHTAJAN MUODOSTAMA 

VALMISTELURYHMÄ

Toimialueiden joryt

OMISTAJAOHJAUKSEN 
NEUVOTTELUKUNTA –

KUNTAYHTEISTYÖN 
YHDYSPINTARYHMÄ

POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ
-poliittiset päättäjät

-kuntajohtajat asiantuntijajäseninä



Maakuntauudistuksen valmisteluorganisaatio 
väliaikaishallinnon vaiheessa 6/2018-1/2019
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YHTEISTOIMINTAELIN
Kts seur dia

TVK ja OR pj:t mukana

POLIITTINEN SEURANTARYHMÄ

MUUTOSJOHTAJIEN JOHTORYHMÄ

MAAKUNTAPALVELUT
VALMISTELURYHMÄT (+alaryhmät)

-maaseutupalvelut
-maankäyttö, ympäristö ja liikenne
--elinkeinot, työllisyys ja aluekehitys
=> nimetään aluekehitys- ja 
kasvuryhmäksi
--monialaisen kehittämisyksikön ryhmä 
(huomioi maakunnan tilannekuvan 
muodostamisen kokonaisuuden)

SOTE- JA TURVALLISUUS
VALMISTELURYHMÄT (+alaryhmät)

-sote-järjestäminen
-valinnanvapaus (4)
-ensihoito
-hoidolliset tukipalvelut

-pelastustoimi ja varautuminen
-ympäristöterveydenhuolto

HALLINTO- JA TUKIPALVELUT
VALMISTELURYHMÄT (+alaryhmät)

-konsernihallintoryhmä
-henkilöstöryhmä
-taloustyöryhmä
-viestintäryhmä
-digiryhmä

-tukipalveluryhmä
-tarvittavat alatyöryhmät (ICT, tekniikka, 

hankinnat jne.)

VÄLIAIKAISHALLINTO

Toimialueiden joryt

OMISTAJAOHJAUKSEN 
NEUVOTTELUKUNTA –

KUNTAYHTEISTYÖN 
YHDYSPINTARYHMÄ



Aikataulu 6/2017-6/2018
6/2017 8 9-10 11-12 1-2/2018 3-6/2018

Toimeksianto VATE + 
muutosjohtajat 
11.8.

Työvaliokunta 
18.8.

Ohjausryhmä 
25.8.

Ohjeistus toimialuetason 
muutosjohtajille
toimialuekohtaisista 
sisällöistä/SYYSKUU

Visio- ja arvotyöpaja 
(VATE, muutosjohtajat, 
poliittinen ohjausryhmä, 
vastuuvalmistelijat)
27.10.2017

Toimintaympäristön
ja nykytilan kuvaus & 
materiaalit/ 
MARRASKUU

Muutosjohtajien,
VATE:n ja poliittisen 
ohjausryhmän SWOT-
työpaja/
13.12.2017

Maakuntastrategian 
benchmarking-päivä/ 
koordinaattorit/
JOULUKUU

Valmistelu& 
kokoaminen/koord
inaattorit/
TAMMIKUU

VATE:n ja 
toimialuetason 
muutosjohtajien 
työpaja/ 
strategiset 
päätavoitteet/
HELMIKUU

Tavoitepaja/ poliittinen 
ohjausryhmä,
muutosjohtajat, VATE/ 
MAALISKUU

Tilannekatsaus ennen 
kesälomia
(strategiatyössä
mukana olleet)
/KESÄKUU

Suunnitelma Työ-
suunnitelman
esittely ja 
hyväksyntä

Toimialuekohtainen 
strategiatyö
käynnistyy 
/muutosjohtajat

 
Muutosjohtajien
vetämät 
strategiatyöryhmät 
työskentelevät ja 
toimittavat 
koordinaattoreille 
toimialuekohtaiset 
luonnokset strategiasta 
/TOUKOKUU

Tiedottaminen 
prosessista 
henkilöstö/ 
sidosryhmät
Osallistaminen
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Aikataulu 6/2018-4/2019
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8/2018 9-12 1-3/2019 4/2019

Kirjoittaminen, 
kokoaminen, tekstien 
muokkaus

Luonnoksen käsittely: 
VATE, poliittinen 
seurantaryhmä ym.

Luonnoksen käsittely 
maakuntavaltuustossa

Käsittely&hyväksyntä: 
Maakuntavaltuusto

Viimeistely & versio 1
valmis

Maakuntastrategia 
valmis

Tiedottaminen
Osallistaminen

  Tiedottaminen
Osallistaminen

Alustava suunnitelma 
- tarkentuu jatkossa 



Osallistamisen keinot 
strategiatyössä

• Hyödynnetään olemassa olevia Soiten, 
maakuntaliiton ja maakuntauudistuksen 
asiakas- ja asiantuntijaryhmiä (esim. 
poliittinen ohjaus-/seurantaryhmä, työryhmät, 
asiakasraadit, kumppani- ja sidosryhmät, 
neuvottelukunnat, järjestöt) 

• Ulkoinen ja sisäinen tiedottaminen 
strategiaprosessin eri vaiheista (mahdollisuus 
myös ideointiin ja palautteen antoon) 
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Visio- ja arvopaja

OHJELMA

9.00 Kahvi

9.30 Pajan käynnistys

- Maakuntastrategian toimeksianto, muutosjohtaja Ilkka Luoma

- Talousvaikutusten ennakointi, NHG

11.00 Lounas

12.00 Strategiaprosessin esittely ja työpajan ohjeistus, koordinaattorit

12.30 Työpajat toimialueittain (9)

- Muutosjohtajat vetävät

- Keski-Pohjanmaan maakunnan visio ja arvot (kolme arvoa)/ 45 min.

- Toimialueiden visiot ja arvot (kolme arvoa)/ 45 min.

14.00 Kahvi

14.30 Yhteisen vision rakentaminen työpajojen pohjalta, keskustelu sekä strategian jatkotyön

ohjeistus

15.15 ”Syötöstä maaliin - tuuletetaan tulevaisuuteen”, maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula
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Maakuntastrategian sisältörunko

• Visio, arvot /työpaja

• Strategisen suunnittelun viitekehys (lakiperusta, kansallinen ohjeistus ja kansalliset tavoitteet, 
maakunnan suunnittelujärjestelmä) /koordinaattorit

• Strategiaprosessin kuvaus (päivittyvä strategia, hyväksymismenettely, väliarviointien 
tavoiteaikataulut, arviointi ja seuranta, osallistamisen keinot, yhteys JTS-neuvotteluihin) 
/koordinaattorit, muutosjohtaja, maakuntajohtaja

• Toimintaympäristön kuvaus (tarveperusteinen tarkastelu)

– Nykytila /koordinaattorit ja valitut muutosjohtajat

– Tulevaisuuden ennakoidut muutokset toimintaympäristöön ja ennakoidut vaikutukset 
palvelutarpeisiin (palveluiden tarve, taloudellinen kehitys) / koordinaattorit ja muutosjohtajat

– Maakunnan vahvuuksien ja heikkouksien arviointi (nelikenttäanalyysi tms.) /poliittinen ohjaus-
/seurantaryhmä, muutosjohtaja, maakuntajohtaja, koordinaattorit

– Maakunnan rahoituspohjan kuvaus /muutosjohtaja, maakuntajohtaja ja keskushallinnon 
muutosjohtaja

– Indikaattorit ja ennakointimateriaalit /NHG, Fredrik Herse, Riitta Kujala

• Maakunnan strategiset päätavoitteet /VATE ja toimialuetason muutosjohtajat

• Maakuntastrategia toimialueittain ja palvelualueittain kuvattuna /muutosjohtajat ja 
vastuuvalmistelijat

• Maakuntastrategiaan liittyvät muut asiakirjat

– Palvelulupaus, sote-palvelutuottajien hyväksymiskriteerit, palvelutuottajien korvauskriteerit…

– Maakuntaohjelma
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Strategian sisältö

Visio, missio, arvot
ylätason tavoitteet, 

- Maakunnan nykytila

- Arvio tulevista toimintaympäristön muutoksista

- Muutosten vaikutuksista maakunnan tehtävien toteuttamiseen

17.8.2017 Maakunnallinen näkökulma 26

Toimialue Perustehtävä Toiminnallinen ja 
taloudellinen 
tavoite

Toiminta-
suunnitelma

SEURANTA 
(mittarit, kuka seuraa, 
raportointi)

Kehy

Keskushallinto

Tukipalvelut

Sote -järjestäminen

Alueiden käytön 
palvelut

Aluekehitys- ja 
kasvupalvelut

Maaseutupalvelut

Pelastuspalvelut

Ympäristötervey-
denhuolto



Päätettäväksi:

- Aikataulutus

- Valmisteluvastuut ja työnjako

- Alustava sisältörunko

- Työseminaarin ajankohta ja kutsuttavat ryhmät

- Osallistamis- ja käsittelyprosessi
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Kiitos!


