ETELÄ-KARJALA
MAAKUNTA- JA
SOTE-UUDISTUS

Etelä-Karjalan maakuntahallinto
Kuvaus valmistelun kokonaisuudesta
Loppuraportti 8.4.2019

Sisällys
Alkusanat ........................................................................................................................................ 1
1. Taustaa uudistuksesta ja valmistelusta ....................................................................................... 1
1.1. Etelä-Karjalan valmistelun eteneminen ................................................................................. 3
1.2. Mukana olevat organisaatiot ................................................................................................. 5
1.3. Työskentelyn rakenteet ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ........................................... 5
2. Maakunnan strategian valmistelu ................................................................................................ 6
2.1. Maakunnan strategiset erityispiirteet.................................................................................... 7
2.2. Strateginen suunnittelu eri organisaatioissa.......................................................................... 9
2.2.1. Pelastuslaitos ................................................................................................................. 9
2.2.2. Etelä-Karjalan liitto ......................................................................................................... 9
2.2.3. TE-toimisto ..................................................................................................................... 9
2.2.4. ELY-keskus .................................................................................................................... 9
2.2.5. Eksote .......................................................................................................................... 10
2.3. Yhteiset arvot maakunnassa .............................................................................................. 10
2.4. Strategisten tavoitteiden luonnostelua ................................................................................ 11
2.4.1. Mitä asiantuntijat odottavat maakunnan strategialta? ................................................... 12
2.4.2. Asukkaiden ja nuorten odotuksia.................................................................................. 13
2.5. Maakunnan strategisen johtamisen asiakirjat ja niiden jatkotyöstö ..................................... 14
3. Maakunnan palvelujen järjestäminen ........................................................................................ 17
3.1. Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen ........................................................................... 17
3.1.1. Järjestäjän rooli ja tehtävät........................................................................................... 18
3.1.2. Maakunnan suhde markkinoihin vahvistuu ................................................................... 19
3.2. Pelastustoimi ja varautuminen ............................................................................................ 20
3.2.1. Pelastustoimen lakisääteiset tehtävät........................................................................... 20
3.2.2. Toimintaympäristö ja sen muutokset ............................................................................ 21
3.2.3. Pelastustoimen palvelutaso .......................................................................................... 21
3.2.4. Pelastuslaitoksen varautumispalvelut ........................................................................... 22
3.2.5. Ensihoitoyhteistyö ........................................................................................................ 23
3.2.6. Pelastuslaitoksen organisointi maakuntaan .................................................................. 23
3.3. Elinvoimapalvelut................................................................................................................ 24
3.3.1. Aluekehittäminen ja kasvupalvelut ............................................................................... 24
3.3.1.1. Aluekehittäminen ................................................................................................... 24
3.3.1.2. Kulttuuri ja identiteetti ............................................................................................ 25
3.3.1.3. Innovaatioympäristön kehittäminen........................................................................ 25
3.3.1.4. Yrityspalvelut ......................................................................................................... 25

3.3.1.5. Työllisyyspalvelut ................................................................................................... 27
3.3.1.6. Maahanmuutto ja kotouttaminen ............................................................................ 29
3.3.2. Maaseutupalvelut ......................................................................................................... 29
3.3.2.1. Lomituspalvelut...................................................................................................... 31
3.3.3. Alueidenkäyttö, liikenne- ja ympäristöpalvelut .............................................................. 32
3.3.3.1. Alueidenkäyttö ....................................................................................................... 32
3.3.3.2. Liikenne ................................................................................................................. 33
3.3.3.3. Ympäristö .............................................................................................................. 35
3.3.3.4. Kala- ja vesipalvelut ............................................................................................... 36
3.4. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ................................................................................. 38
3.4.1. Palvelujen kehittäminen ............................................................................................... 39
3.4.2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) .............................................................. 40
3.4.2.1. Maakunnalliselle hyte-työlle rakenteet ................................................................... 41
3.4.2.2. Hyte-kerroin ja kannustimet työhön........................................................................ 43
3.4.3. Ympäristöterveydenhuolto............................................................................................ 44
4. Maakunnan hallinnollinen kehittäminen ..................................................................................... 47
4.1. Hallintopalvelut ................................................................................................................... 48
4.1.1. Sopimushallinto ............................................................................................................ 48
4.1.2.Tietoturvapolitiikka ........................................................................................................ 50
4.1.3. Omavalvontaohjelma ................................................................................................... 51
4.2. ICT-palvelut ja digitaalisuuden edistäminen ........................................................................ 52
4.2.1. Tietojärjestelmät ja alueellinen ICT-palvelutuotanto ..................................................... 55
4.2.2. Valtakunnallinen ICT-palvelutuotanto ........................................................................... 56
4.3. Viestintä ............................................................................................................................. 57
4.3.1. Viestinnän suunnittelun periaatteita.............................................................................. 58
4.3.2. Viestintäsuunnitelmasta viestintästrategiaan ................................................................ 59
4.3.3. Maakunnan arvot ja brändi ........................................................................................... 59
4.3.4. Kansalaisviestintä ........................................................................................................ 60
4.3.5. Henkilöstöviestintä ....................................................................................................... 61
4.3.6. Viestinnän sähköiset kanavat ....................................................................................... 61
4.3.7. Viestinnän resursointi ................................................................................................... 62
4.4. Asukkaiden osallisuus ........................................................................................................ 62
4.4.1. Tavoitteena osallisuuden edelläkävijämaakunta ........................................................... 63
4.4.2. Lakisääteiset vaikuttamiselimet .................................................................................... 64
4.4.3. Järjestöt ja hankkeet .................................................................................................... 65
4.5. Kehittäminen, tiedolla johtaminen ja TKI ............................................................................. 66

4.5.1. Kehittäminen ................................................................................................................ 66
4.5.2. Tiedolla johtaminen ...................................................................................................... 68
4.5.3. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) ........................................................ 69
4.6. Kansainvälinen toiminta ...................................................................................................... 70
5. Maakunnan rahoitus ja resurssit ............................................................................................... 71
5.1. Rahoitusperiaatteet yleisellä tasolla .................................................................................... 71
5.2. Yleiskatteellinen rahoitus .................................................................................................... 71
5.2.1. Maakunnan lisärahoitus ja arviointimenettely ............................................................... 72
5.2.2. Arvio yleiskatteellisesta rahoituksesta (2021−2026) ..................................................... 73
5.2.3. Muutoskustannukset .................................................................................................... 73
5.3. Maakuntaan siirtyvät tilat ja omaisuus ................................................................................ 74
5.3.1. Toimitilat ...................................................................................................................... 74
5.3.2. Omaisuuden siirrot ....................................................................................................... 75
5.4. Muu rahoitus....................................................................................................................... 75
5.4.1. Erillisrahoitus ja välitettävät varat ................................................................................. 75
5.4.2. Sopimukset kuntien kanssa maakunnille siirrettävistä tehtävistä .................................. 75
5.5. Julkisen talouden suunnittelun (JTS)-prosessi jatkossa ...................................................... 76
6. Maakunnan henkilöstö .............................................................................................................. 77
6.1. Henkilöstöpalvelut ja -politiikka ........................................................................................... 78
6.2. Henkilöstötiedot .................................................................................................................. 78
6.3. Henkilöstön siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen ................................................... 79
6.4. Henkilöstön palkkaharmonisointi ........................................................................................ 80
6.5. Henkilöstöetuudet ............................................................................................................... 80
6.6. Esimiesvalmennus ja henkilöstöjohtaminen ........................................................................ 80
6.7. Yhteistoiminta henkilöstön kanssa ...................................................................................... 81
7. Maakunnan tuleva organisaatio ................................................................................................ 82
7.1. Järjestäjän hallinto ja toiminta ............................................................................................. 83
7.1.1. Maakunnan poliittinen johtaminen ................................................................................ 83
7.1.2. Maakunnan ammatillinen johtaminen (viranhaltijajohtaminen) ...................................... 84
7.2. Maakunnan palvelutuotanto................................................................................................ 84
7.3. Yhteistyörakenteet .............................................................................................................. 85
7.3.1. Vaikuttamistoimielimet ................................................................................................. 85
7.3.2. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) .............................................................................. 86
7.3.3. Kunta- ja muu maakunnan sisäinen yhteistyö .............................................................. 86
7.3.4. Maakuntien välinen yhteistyö ....................................................................................... 87
7.3.5. Allianssisopimukset ja muu yhteistyö ........................................................................... 88

7.4. Tarkastustoimi, sisäinen valvonta ja riskienhallinta ............................................................. 88
7.4.1. Tarkastustoimi.............................................................................................................. 88
7.4.2. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ............................................................................... 89
7.4.3. Toimielinten sisäinen valvonta ja riskienhallinta ........................................................... 90
7.4.4. Sisäisen tarkastuksen tehtävät ..................................................................................... 90
8. Mikä muuttuu uudessa maakunnassa ja miten eteenpäin? ....................................................... 91

1

Alkusanat
Tämä raportti on täydennetty versio maakuntahallinnon kuvauksesta 3.7.2018. Etelä-Karjalan
uudistusta valmisteleva projektitiimi sekä eri alojen asiantuntijat valmistelivat päivitysraporttia
ennakoiden eduskunnan alkuvuonna 2019 päättämää maakunta- ja sote- uudistuksen
lainsäädäntöä. Tämän raportin avulla ajateltiin kuvattavan maakunnan ja sen valmistelun tilanne
virallisen valmistelutoimielimen jatkaessa valmistelua ja eri tahojen valmistautuessa
maakuntavaaleihin.
Päätöstä lainsäädännöstä ei kuitenkaan syntynyt, koska 8.3.2019 Sipilän hallitus päätti erota. Eron
keskeinen syy oli uudistuksen valmistelun keskeneräisyys, yhteinen poliittinen näkemys jäi
puuttumaan, vaikka valiokunnissa ja ministeriöissä työtä tehtiin viimeisiin päiviin saakka.
Eduskuntavaaleissa huhtikuussa 2019 valittavalla eduskunnalla ja hallituksella tulee olemaan
merkittävä ja vastuullinen rooli tehdä ratkaisuja jo vuodesta 2005 alkaen valmistellusta julkisen
hallinnon uudistamisesta. Tarpeina uudistukselle ovat edelleen kustannusten hallinta, kuntien
haastava talouskehitys, asukkaiden kasvavat palvelutarpeet, väestön huoltosuhde ja palvelujen
laadun sekä saatavuuden kehittäminen.
Projektitiimi kiitää kaikki valmisteluun osallistuneita tahoja ja toivottaa menestystä tuleviin
valmisteluihin, jotka vaalikeskustelujen pohjalta tulevat jatkumaan vähintäänkin sosiaali- ja
terveyspalveluiden (sote) osalta.
Raportin sanamuotoja ei ole päivitetty menneeseen vaan teksti kuvaa valmistelua kertoen sen, miltä
maakuntahallinnon piti Etelä-Karjalassa tämän uudistuksen myötä näyttää.

1. Taustaa uudistuksesta ja valmistelusta
Maakunta- ja sote-uudistuksessa on tarkoitus perustaa uudet maakunnat, uudistaa sosiaali- ja
terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirtää maakunnille tehtäviä kunnista,
maakunnan liitosta sekä sote-kuntayhtymästä (Eksote). Uudistuksen oli määrä astua voimaan
1.1.2021. Maakuntauudistusta koskevia lakeja on laadittu yleistasoisina sekä substanssilakeina,
joiden valmisteluaikataulua oli porrastettu. Viime vaiheessa kasvupalveluja (yritys- ja
työllisyyspalvelut) koskeva lainsäädäntö jätettiin aikataulupaineiden vuoksi pois. Hallituksen
erotessa uudistuksen valmistelu on rauennut, mutta kaikki materiaalit arkistoidaan tulevien
valmistelujen käyttöön.
Uudistuksella Suomen hallinto on tarkoitus jakaa kolmeen tasoon: kunta, maakunta ja valtio.
Erityisesti sote-palveluiden kuntapohjaiseen järjestelmään on kohdistunut kansainvälisissä
vertailuissa painetta koota palveluja isompiin kokonaisuuksiin. Talouden näkökulmasta
kansainvälisillä areenoilla on otettu kantaa Suomen uudistuksen puolesta mm. EU-komission
maakohtaisissa suosituksissa (tiedote 23.5.2018). Suositusten mukaan sote-järjestelmää tulee
uudistaa, sillä ikääntyvän väestön myötä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden menojen
ennustetaan kasvavan selvästi vuoteen 2030 mennessä.
Uudistusta on tehty jatkumona vuodesta 2005 lähtien ja nykyiseen malliin on päädytty erilaisten
hallituskoalitioiden sekä kunta- ja sote-näkökulmien kautta. Uudistuksessa itsehallinnolliset
maakunnat muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta. Jatkossa 18 maakuntaa järjestävät
kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut, mikä vähentää merkittävästi vastuuorganisaatioiden
määrää (kuntia 311, vastuuorganisaatioita 190). Maakunnille siirtyy myös muita tehtäviä elinkeino-,
liikenne ja ympäristökeskuksista (ELY-keskus), työ- ja elinkeinotoimistoista (TE-toimisto),
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aluehallintovirastoista
(AVI),
maakuntien
liitoista
ja
muista
kuntayhtymistä
kunnista. Uudistuksen myötä palveluja on tarkoitus johtaa maakunnassa kokonaisuutena.

sekä

Keskeisiä tavoitteita uudistuksessa ovat asukkaiden näkökulmasta palvelujen yhdenvertaisuus,
hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen sekä kustannusten kasvun hillintä. Erityinen huomio
palveluissa kiinnittyy peruspalveluihin ja niiden saatavuuteen sekä palvelujen digitaalisuuteen.
Integraatiota eri tuottajien välillä halutaan myös vahvistaa.
Maakuntien rahoituksesta vastaa valtio, jonka laskennallinen yleiskatteellinen rahoitus on
maakunnan valtuuston kohdennettavana lakisääteisiin maakunnan tehtäviin. Uusille maakunnille
siirtyvät seuraavat tehtävät:












sosiaali- ja terveydenhuolto
pelastustoimi
ympäristöterveydenhuolto
maatalous ja maaseudun kehittäminen
alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen
järjestäminen sekä kotouttamisen edistäminen
alueiden käytön suunnittelu ja ohjaus, maakuntakaavoitus sekä rakennustoiminnan
edistäminen
kala- ja vesitalous, vesihuollon suunnittelu sekä vesi- ja merenhoito
liikennejärjestelmäsuunnittelu ja alueellinen tienpito
maakunnallisen identiteetin sekä kulttuurin, osaamisen ja liikunnan edistäminen
yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluva alueellinen varautuminen
lain perusteella annettavat muut alueelliset tehtävät.

Maakunnan tehtäviksi siirtyy valtion palveluja (ELY-keskukset ja TE-toimistot), mutta lupa- ja
valvontatehtävät kootaan aluehallintovirastoista ja osittain erityisesti ELY-keskusten
ympäristöpalveluista sekä Valvirasta uudeksi valtakunnalliseksi Luova (Lupa- ja valvontavirasto)
virastoksi. Virasto aloittaa toimintansa samaan aikaan kuin maakunnatkin.

KUVA 1. Valtion lupa-, ohjaus- ja valvontapalvelut kootaan uuteen Luova-virastoon.

Myös muut maakunnan käynnistämiseen liittyvät tehtävät ovat väliaikaisen valmistelutoimielimen
(vate) vastuulla. Viranhaltijoista koostuva valmistelutoimielin aloittaa toimintansa virallisesti
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eduskunnan päätöksen jälkeen ja tehtävänsä se päättää valtuuston aloittaessa työskentelynsä.
Uudistuksen piti toteutua jo 2019 alkaen, mutta valmistelun aikana aloitusajankohtaa on siirretty
kaksi kertaa.

ESIVALMISTELU

VIRALLINEN
VALTUUSTO
VATE
KUVA 2. Alkuperäinen uudistuksen aikataulu ja vaiheistus (www.alueuudistus.fi).

PALVELUT

KUVA 3. Päivitetty aikataulu ja suunnitelma (www.alueuudistus.fi).

1.1. Etelä-Karjalan valmistelun eteneminen
Etelä-Karjalan maakunta- ja sote-uudistusta on valmisteltu yhdessä projektissa syyskuusta 2016
lähtien. Projektiryhmien järjestäytyminen oli jo tehty keväällä 2016, jolloin Etelä-Karjalan maakunta
pyrki pääsemään maakuntauudistuksen pilotiksi. Pilotteja ei valtakunnassa toteutettu, mutta kaikkia
maakuntia koskeva valmistelu eteni rivakasti. Heinäkuussa 2017 uudistukseen tuli lisävuosi, joka
tarvittiin erityisesti valinnanvapauslainsäädännön tarkentamiseen.
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Etelä-Karjalassa on toimittu epävirallisesti valmistelutoimielimen johdolla (vate) kesästä 2017
alkaen. Vate on toiminut uudistuksen projektiryhmänä odottaen asemansa virallistavaa eduskunnan
päätöstä. Virallisesti uudistuksen valmistelu on ollut oma projektinsa Etelä-Karjalan liiton
hallinnossa. Päätöksenteossa on toteutettu liiton hallintosääntöä ja toimeenpanon vastuita.
Valmistelusta ovat vastanneet pääosin vaten jäsenet sekä erikseen sovitut asiantuntijat maakuntaan
siirtyvistä organisaatioista. Projektin etenemisen ja sisältövalmistelun tukena ovat toimineet
muutosjohtaja ja muu projektitiimi, joka laajentui vuoden 2017 lopussa noin 7 henkilötyövuotta (htv)
kattavaksi tiimiksi, joka jatkoi myös toisen valmistelun lisävuoden ajan työtään.
Valmistelun pitkittyessä osa-aikaisten asiantuntijoiden määrä sekä työskentelyn osuus ovat
pienentyneet, mutta mm. poliittisen johtamisen ryhmä sekä seurantaryhmä, vate, viestintäryhmä
ovat toimineet koko ajan aktiivisesti.
Vaten edustus neuvoteltiin toukokuussa 2017 ja kokoonpanoa on päivitetty tarpeen mukaan.
Kokoonpano maaliskuussa 2019 on seuraava:
varsinainen jäsen

organisaatio

varajäsen

Gunnar Leena
Heinonen Markku
Hokkanen Erkki
Karhula Tuula
Tepponen Merja
Jari Saarinen
Willberg Juha
Susanna Kaskinen
Mäkelä Satu
Sarlomo Sirkku
Siiskonen Keijo
Stoor Jussi
Viialainen Matti

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Lappeenrannan kaupunki
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Eksote
Eksote
Kaakkois-Suomen TE-toimisto
Lappeenrannan kaupunki
Kunnat
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Imatran kaupunki
Eksote
Kunnat
Etelä-Karjalan liitto

Jyrki Karhula
Markus Lankinen
Jani Kanerva
Tiina Kirmanen*
Tiina Kirmanen*
Tiia Piikki
Alina Kujansivu
Pekka Reiman
Jyrki Pitkänen
Terhi Karttunen
Liisa Mänttäri
Kristiina Pihlajamäki
Satu Sikanen

*toimii kahden varsinaisen jäsenen varajäseninä

Varsinaisina jäseninä vatessa ovat toimineet myös Juha Kouvo (TE-toimisto) sekä Marja Kosonen
(Eksote) ja Johanna Mäkelä (Taipalsaari).
Tulevan virallisen vaten tehtävät ovat hyvin hallinnollisia, mutta valmisteluun liittyvän tehtävälistan
5. kohta sisältää erittäin laajan kokonaisuuden, eli maakunnan toiminnan järjestämisen. Lyhyesti
sanottuna vaten tehtävänä on käynnistää maakunnan toiminta ja valmistella asiat tulevalle
valtuustolle:
1. kartoittaa maakunnille siirtyvä henkilöstö ja valmistella maakuntavaltuustolle ehdotukset
henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi
2. osallistua maakunnille siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen
3. osallistua maakunnille siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien
selvittämiseen
4. osallistua maakunnille siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja
viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen
5. valmistella maakunnan toiminnan ja hallinnon järjestämistä
6. päättää maakunnan vuoden 2019 talousarviosta
7. osallistua ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen
8. valmistella muut maakuntien toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät
asiat.
Erityistä huomiota valmistelussa on kiinnitetty järjestäjän ja tuottajan tehtävien ja rajapinnan
avaamiseen.
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1.2. Mukana olevat organisaatiot
Maakunta- ja sote-uudistus koskee alla olevan kuvan 4 mukaisia palvelukokonaisuuksia ja toimijoita.
Pääosa toiminnoista on jo nyt seutu- tai maakuntatasoisesti keskitettyjä. Ympäristötoimen
seudullisista yksiköistä maakunnalle siirtyvät ympäristöterveydenhuollon tehtävät ja kunnille jää
edelleen hoidettavaksi ympäristönsuojelutehtävät.
Maakunnan kuntien yhdessä muodostamat kuntayhtymät Eksote ja maakunnan liitto lakkaavat ja
näiden omaisuus, vastuut ja velat siirtyvät perustettavalle maakunnalle.
Valtion toiminnoista TE-palvelut ovat pääosin fyysisesti jo nyt Etelä-Karjalassa, mutta palveluiden
johto kuten ELY:n tehtävätkin on nyt organisoitu kahden maakunnan kattavaan rakenteeseen ja
tehtävien ja resurssien koordinointia tarvittaneen jatkossakin. Aluehallintovirastosta on siirtyvien
tehtävien osalta yhteistyömahdollisuuksia naapurimaakuntien kanssa.
Lisäksi sote-valinnanvapauslainsäädännöstä riippuen tarkennetaan hallinnollisten tukipalvelujen
rakenteita ja in house -asemia. Saimaan talous ja tieto Oy, Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus
Oy ja Siun Talous Oy fuusioituivat Meidän IT ja talous Oy:ksi ja uusi yhtiö aloitti toimintansa vuoden
2019 alusta. Muiden yhtiöiden tulevaisuuden katsottiin ratkeavan lainsäädännön avulla.

KUVA 4. Maakuntaan lakiesityksen perusteella siirtyvät palvelukokonaisuudet.

1.3. Työskentelyn rakenteet ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Etelä-Karjalan maakuntauudistuksen valmistelu on ollut organisoitu vaten alaisuuteen. Poliittisen
ohjausryhmän johdolla on käyty linjauskysymyksiä muun muassa johtamisjärjestelmästä.
Seurantaryhmässä sidosryhmien edustajat ovat kommentoineet valmistelua ja saaneet tietoa
etenemisestä. Epävirallinen YT-toimikunta on ollut paikka käydä asioita läpi henkilöstön
näkökulmasta.
Alla oleva kuva (kuva 5) hahmottaa työryhmien teemoja (punaiset laatikot). Harmaalla on kuvattu
keskeisiä valmistelussa kuvattavia kysymyksiä, joihin valtuuston tulee vastata hyvin pian
työskentelyn aloittamisen jälkeen.
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KUVA 5. Valmistelua on maakunnassa tehty useissa eri ryhmissä ja sidosryhmäyhteistyössä.

Kuvassa 5 on myös esitetty muita sidosryhmiä, joita on tavattu:







Kuntajohtajien maakunnallisessa työvaliokunnassa on esitelty ajankohtaisia uudistusasioita.
Järjestöjen edustajia on tavattu järjestöinfoissa, -foorumeissa ja muissa tapaamisissa.
Asukkaille on toimitettu tietoa uudistuksesta lähinnä median, nettisivujen ja sosiaalisen
median kautta. Asukkaita on tavattu kuntakierroksilla marraskuussa (marketit ja kirjastot) ja
uusi kierros toteutetaan kesäkuun aikana jokaiseen kuntaan (kesätorit tai kauppojen pihat).
Asukkailta kysytään kesäkuussa toiveita myös nettisivujen tekemiseen.
Henkilöstölle on toimitettu uutiskirjeitä ja organisaatioiden johdolle info hyödynnettäväksi
omassa työssään. Viestintäryhmä perusti valmistelunyrkit muun muassa henkilöstö-, vaali-,
netti-, osallisuusasioiden valmisteluun.
Mediaa on tavattu taustainfoissa. Tiedotteita on lähetetty useampia kuukausittain ja
uutiskirjeitä kaikille sidosryhmille on toimitettu kerran kuussa. Keväästä 2018 alkaen on myös
henkilöstön uutiskirjeitä toimitettu jaettavaksi eri organisaatioissa.

2. Maakunnan strategian valmistelu
Maakunnan hyväksytyssä strategiassa ja sitä tukevissa dokumenteissa tulee esittää toiminnan ja
talouden pitkän aikavälin tavoitteita. Maakunnan toimintaa johdetaan hyväksytyn strategian
mukaisesti. Strategiassa on otettava 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 sekä
7) asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.
Strategian tulee perustua arvioon maakunnan tilanteesta laatimishetkellä sekä tulevista
toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista. Strategiassa määritellään myös sen
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toteutumisen arviointi ja seuranta. Strategia tarkastetaan vähintään kerran maakuntavaltuuston
toimikauden aikana. Osana strategiaa tulee määritellä myös maakunnan toiminnan tavoitetila
(visio), joka on haluttu kuva tulevaisuudesta. Hyvä visio on mm. kunnianhimoinen, motivoiva, terävä,
mitattava ja toteuttamiskelpoinen.
Maakuntastrategiassa tulee ottaa huomioon myös asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen (hyte), joka koskettaa tulevan maakunnan kaikkia toimialoja ja palvelutuotantoa ja tulee
huomioida maakunnan strategian, palvelulupauksen ja -strategian sekä tiedolla johtamisen
sisällöissä. Hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen koordinointi ja johtaminen tulisi olla osa
maakunnan strategista johtamista ja konsernihallintoa.

2.1. Maakunnan strategiset erityispiirteet
Etelä-Karjalan ainutlaatuinen sijainti EU:n ja Venäjän rajalla luo kasvupotentiaalia alueen
elinkeinoelämälle. Vuonna 2018 Etelä-Karjalan neljän rajanylityspaikan kautta tapahtui yhteensä 4,8
miljoonaa rajanylitystä, mikä oli n. 53 % kaikista itärajan maantie- ja rautatieliikenteen
rajanylityksistä. Ruplan kurssin heikentyminen näkyi vuonna 2018 rajanylitysten kasvun
tasaantumisena: ylitysten määrä kasvoi 1,5 % vuoteen 2017 verrattuna, kun vuonna 2017 kasvu oli
reilut 13 % edellisvuoteen nähden.
Maakunnan matkailussa rekisteröityjen yöpymisten määrä pysyi vuonna 2018 edellisvuoden tasolla,
kotimaan matkailu kasvoi hieman (+1,9 %) kun vastaavasti ulkomaalaisten matkailijoiden osuus laski
edellisvuodesta (-3,9 %). Ulkomaanlaisten yöpymisten lasku johtuu käytännössä venäläisten
matkailijoiden määrän vähenemisestä, mutta enemmistö (reilut 70 %) maakuntaan saapuneista
ulkomaalaisista on edelleen venäläisiä. Alueella panostetaan voimallisesti uusien matkailijavirtojen
saamiseksi Saimaan rannoille. Aasialaisten matkailijoiden houkutteleminen alueelle sisältää
suunnattomia mahdollisuuksia. Positiivista kehitystä onkin havaittavissa juuri aasialaisten yöpyjien
määrässä: vuonna 2018 aasialaisten yöpymisiä rekisteröitiin 17 865, kun edellisvuonna vastaava
luku oli 10 951. Saimaan brändiarvo luontomatkailun näkökulmasta onkin mittaamaton.
Alueen elinkeinoelämän selkärangan muodostaa edelleen metsäteollisuus. Maakunnassa
sijaitseekin Euroopan merkittävin metsäteollisuuden keskittymä ja myös alan tutkimustoiminta on
alueella vahvaa. Suurteollisuus elää uusiutumisvaihetta, jossa talouden peruspilarina on edelleen
laajan mittakaavan tuotanto, mutta rinnalle on nousemassa poikkitoimialaisissa verkostoissa
kehitettäviä uusia liiketoiminta-alueita. Esimerkkinä voi mainita vuonna 2015 tuotannollisen
toimintansa aloittaneen UPM Kaukaan metsäpohjaisen uuden sukupolven biojalostamon. Tällä
hetkellä suuren huomion kohteena ovat sivuvirtojen jatkojalostukseen ja resurssitehokkuuden
parantamiseen tähtäävät kiertotalousratkaisut. Ylipäänsä teollisuuden rooli työllistäjänä ja
kehittämiskumppanina on Etelä-Karjalassa merkittävä; maakunnassa on myös metalli-, kemiansekä kaivannaisteollisuutta sekä näitä tukevaa konepaja- ja laiteteollisuutta.
Alueen innovaatiotoiminnan ja osaamisen moottorina on Skinnarilan kampus, jolla vaikuttaa
korkeakoulujen (LUT ja Saimaa AMK) lisäksi useita pk- yrityksiä. Yliopiston tutkimustoiminnasta
ammentavat osaamista useat alueen startup- ja kasvuyritykset, joilla on potentiaalia viedä uusia
teknologioita kansainvälisille markkinoille. Yliopistokampuksella toimii myös yrityskiihdyttämö Green
Campus Open yhteistyössä Green Campus Innovations -sijoitusyhtiön kanssa. LUT onkin saanut
huomiota rohkeasta otteestaan yhdistää akateeminen tutkimus ja innovaatioiden kaupallistaminen.
Yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyössä maakunta on valtakunnallinen edelläkävijä LUT:n ja
Saimian aloitettua LUT- konsernina alkuvuodesta 2018. Toiminta laajeni myös maakunnan rajojen
ulkopuolelle, kun Lahdesta tuli LUT:n toinen kotikaupunki. Samalla LUT:n nimi muuttui
Lappeenrannan-Lahden teknilliseksi ylipistoksi. Vuonna 2018 myös Lahden ammattikorkeakoulu
(LAMK) siirtyi osaksi itsenäisten organisaatioiden muodostamaa LUT-konsernia. Uudet rakenteet
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mahdollistavat entistäkin tiiviimmän innovaatioyhteistyön strategisesti valituilla osaamisaloilla EteläKarjalan ja Päijät-Hämeen välillä.
Koulutussektorin yhteistyön tiivistämisestä kertoo myös se, että koulutusyhtymä Sampo on avannut
jatkuvan haun mahdollisuuden kaikenikäisille sekä rakentanut toimivia polkuja ammatillisesta
koulutuksesta korkea-asteelle yhdessä Saimian ja LUT:n kanssa. Saimaan ammattikorkeakoululla
on esimerkiksi merkittävä rooli digitalisaation, hyvinvointialan, matkailualan sekä muiden
palvelualojen yritysten osaamisen kehittämisessä.
Etelä-Karjalan haasteet kulminoituvat väestöön ja työllisyyteen. Maakunnan väki vähenee ja
vanhenee sekä liian moni joutuu elämään työttömyydessä. Tilastokeskuksen ennakollisten
väestötilastojen mukaan eteläkarjalaisia oli vuoden 2018 lopussa 128 760, missä on vähennystä
edellisvuoteen 1 105 henkeä. Imatran seutukunnalla väestön väheneminen ja ikääntyminen ovat
Lappeenrannan seutukuntaa voimakkaampaa.
Syntyvyyttä suurempi kuolleisuus ja muuttotappio etenkin nuorissa ikäluokissa ovat jo pitkään
vetäneet maakunnan väestönmuutoksen negatiiviseksi. Syntyvyyden heikentyminen on koko maata
leimaava ilmiö, mikä näkyy vahvasti maakunnan syntyvyyden kehityksessä. Vuonna 2017 EteläKarjalassa jäätiin ensimmäisen kerran alle 1 000 syntyneen lapsen ja viime vuonna uusia
eteläkarjalaisia syntyi 867. Kehitys on huolestuttava, sillä esimerkiksi päivystysasetuksessa
synnytyssairaalan toimimiselle alueella synnytysten vuosittaiseksi minimimääräksi on asetettu
1 000.
Maakunnan väestörakennetta kuvaa lasten ja nuorten määrän väheneminen ja ikääntyneiden
määrän kasvu. Myös väestöennusteet viestivät vahvasti että, jos muutosta kehitykseen ei tule, lasten
ja nuorten osuus tulee laskemaan entisestään ja kasvua etenkin vanhemmissa ikäluokissa tulee
lisää. Toisaalta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on ennakoinnin ja kehittämisen avulla pystynyt
varautumaan yhteiskunnan muutoksiin jo etupainotteisesti. Viimeisten 10 vuoden aikana
maakunnassa on kehitetty sote-palvelujen järjestelmäkehityksen monitoimijaisen yhteistyön
osaamista ja esimerkiksi vanhusten kuntoutuksen toimintamalli on valtakunnallisesti arvioitu
onnistuneeksi palvelurakenteiden muuttamisen näkökulmasta. Tästä esimerkkinä on, että
vanhuspalvelulaissa kotona asumisen tavoitetasona tavoitellaan 92 prosenttia, jonka Eksote on
kyennyt ylittämään uudistettuaan ikäihmisten kuntoutusmallia. Eksote on usealla
palvelukokonaisuudella tarkasteltuna kärkeä myös kustannustehokkuuden näkökulmasta.
Tilastokeskuksen työllisyysluvut vuodelta 2018 ovat osoittautuneet ennakko-odotuksia paremmiksi.
Vaikka maakuntamme jää edelleen työllisyysasteella tarkasteltuna koko maan keskimääräisistä
luvuista, Etelä-Karjalassa työllisyysaste on vuonna 2018 kasvanut edellisvuoteen nähden 4,5
prosenttiyksikköä, kun koko maan vastaava luku on 2,1 prosenttiyksikköä. Vuonna 2018
työllisyysaste Etelä-Karjalassa oli 67,6 prosenttia, kun edellisvuonna jäätiin 63,1 prosenttiin.
Myös työttömyysasteen näkökulmasta tarkasteltuna kehitys on ollut viime vuonna erittäin positiivinen
– niin koko maassa keskimäärin kuin Etelä-Karjalassa. Vuonna 2018 työttömyysaste on laskenut
kaikissa maakunnan kunnissa edellisvuoteen nähden. Neljässä Etelä-Karjalan kunnassa
työttömyysaste on myös maan keskimääräistä arvoa alempi. Maakunnan sisällä työttömyyden
kehitys on ollut heikompaa Imatran seutukunnalla kuin Lappeenrannan seutukunnan alueella.
Positiivista kuitenkin on, että Imatran seutukunnan kunnissa työttömyyden aleneminen vuonna 2018
edellisvuoteen nähden on ollut vahvaa. Työttömien määrä väheni maakunnassa 17 %:lla, mikä on
kolmanneksi parasta vauhtia Pirkanmaan ja Kainuun jälkeen. Ammattitaitoisesta työvoimasta
alkoikin olla jo pulaa, mikä jatkuessaan voi hidastaa talouskasvua.
Keskeistä maakunnan aluetalouden, väestöllisten ja työllisyyshaasteiden näkökulmasta on se, että
alueelle saadaan houkuteltua uusia investointeja ja sen myötä synnytettyä uusia työpaikkoja. Tätä
kautta korkeakouluista valmistuvia nuoria osaajia saataisiin jäämään maakuntaan ja lisäksi Etelä-
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Karjalan vetovoimaisuus myös muualta muuttavien keskuudessa kasvaisi. Rohkaisevia esimerkkejä
tästä kehityksestä ovat tarjonneet kansainväliset yrityskaupat, kuten viimeisimpinä
voimansiirtoratkaisuja toimittavan Visedon myynti tanskalaiselle Danfossille sekä teräsyhtiö Ovakon
yrityskauppa aasialaiselle metallijätti Nippon Steel & Sumitomo Metalille.

2.2. Strateginen suunnittelu eri organisaatioissa
2.2.1. Pelastuslaitos
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen toiminnan suunnittelua ohjaa lautakunnan päättämä
palvelutasopäätös. Uusi pelastustoimen palvelutasopäätös valmistellaan siten, että se voidaan
hyväksyä maakuntavaltuustossa.
Etelä-Karjalan pelastustoimen toimintaympäristössä olennaisimpia muutostekijöitä ovat väestö- ja
aluerakenteessa tapahtuvat muutokset: Väestön väheneminen, ikääntyminen, yksin asuvien määrä
ja väestön keskittyminen kasvukeskuksiin vaikuttavat myös pelastustoimen palvelujen tarpeeseen
sekä järjestämistapaan.
Laaja-alainen ja monenkeskinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on avainasemassa, kun
muodostetaan kattavaa tilannekuvaa ja tehokasta vastetta riskienhallinnan ja varautumisen
suunnitelmilla.
Maakunnan
tehtäväalaan
kuuluu
alueellisen
yhteisen
varautumisen
yhteensovittaminen.
2.2.2. Etelä-Karjalan liitto
Etelä-Karjalan liitto valmistelee koko Etelä-Karjalan maakuntaa koskevan maakuntaohjelman, joka
laaditaan nelivuotiskausiksi. Sidosryhmät osallistuvat maakuntaohjelman valmisteluun monia
erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä käyttäen. Maakuntaohjelman tavoitteet viitoittavat osaltaan myös
liiton työtä. Tämän lisäksi Etelä-Karjalan liitossa valmistellaan toimintasuunnitelma vuosittain
syksyllä johtoryhmävetoisesti hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.
2.2.3. TE-toimisto
Kaakkois-Suomen TE-toimistolle strategia on työväline, joka auttaa suuntaamaan resurssit
tuloksellisesti kaikkien tulosalueiden näkökulmasta. Konsernistrategia määrittää koko Työ- ja
elinkeinoministeriön (TEM) -konsernin keskeiset painopisteet ja linjaukset, joiden konkretisointi
tapahtuu substanssistrategioiden kautta. Asiakkuusstrategiat määrittävät mitä ja miten palveluita
tuotetaan eri asiakasryhmille. Monikanava-, IT- ja kumppanuusstrategiat ohjaavat palveluiden
kehittämistä ja tuottamista.nTyöllisyys- ja yrittäjyysstrategia on keskeinen TE-toimiston toimintaa
ohjaava työväline. Henkilöasiakkuusstrategiassa on lisäksi määritelty TE-toimistojen ensisijainen
palveluvalikoima sekä linjaukset, jotka koskevat palvelun järjestämistä ja asiakastyön erityispiirteitä.
Yritysasiakkuusstrategialla on muutettu yrityspalveluiden tarjontaa nykyistä asiakaslähtöisemmäksi.
Kaakkois-Suomessa TE-toimiston toimintaa ohjaavat strategiset painotukset alueen
elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän menestystekijöiden sekä väestön hyvinvoinnin edistämiseksi.
2.2.4. ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen (KAS ELY) strategiatyötä linjaavat hallitusohjelma ja sen
perusteella tehtävät, ohjaavien ministeriöiden hallinnonaloittaiset talousarvioperusteet eli strategiset
tavoitteet. Varsinaista tulossuunnitteluprosessia ja toiminnallisen strategian laadintaa ohjaa TEM:ltä
vuosittain (touko-kesäkuussa) saatava tulossuunnitteluohje. Myös muilta ministeriöiltä kuin ELYkeskuksia yleisohjaavalta TEM:ltä tulee hallinnonalakohtaisia tulossuunnitteluohjeistuksia.
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KAS ELY:n nelivuotinen tulossopimus sisältää myös TE-toimiston palvelut. Tulossopimusta
tarkastetaan vuosittain ja sen pohjaksi tehdään puolivuotisraportointia. KAS ELY:llä on tehtynä myös
sidosryhmä- ja asiakkuusstrategiat. ELY:jen yhteistyönä hoidettavissa tehtävissä tavoitteet
määritellään yhteistyöalueen kesken. Hallinnonalarajat ylittävä yhteistyö ja synergioiden hakeminen
on ELY-keskuksen omien linjausten ja ratkaisujen varassa. Esimerkiksi KAS ELY:ssä on
lähtökohtana, että asioista annetaan koko ELY-keskuksen yhteinen lausunto, jossa eri
hallinnonalojen näkökulmat sovitetaan yhteen.
2.2.5. Eksote
Eksotella on olemassa olonsa aikana ollut kaksi strategiaa. Kolmannen strategian valmistelu on
käynnissä keväällä 2019. Valmisteltava, asiakkaalle lisäarvoa tuottava strategia puhuu vahvasti
toimintakyvyn ja digitaalisuuden puolesta. Kotona asumisen korostaminen on laajasti hyväksytty
tavoite Eksoten toiminnassa edelleen. Strategiasuunnittelussa huomioidaan toimintaympäristön
muutokset, joihin vastataan maakunnallisella palvelujen suunnittelulla ja toteuttamisella sekä kuntien
kanssa tehtävällä yhteistyöllä.
Eksoten vielä voimassa oleva strategia 2014–2018 jalkautettiin johtajiston voimin ja
arvokampanjalla. Se ”maastoutettiin” toimintayksiköihin: Esimiehet ja henkilöstö työstivät yhteistä
ymmärrystä strategiasta ja sen toteuttamisesta arjessa ja työkaluina toimivat arvovideot, seinätaulu
ja työkirja.

2.3. Yhteiset arvot maakunnassa
Uuden maakuntaorganisaation tulee noudattaa yhteistä arvopohjaa, jolle voidaan rakentaa
yhteisesti jaettu visio sekä tavoitteet ja strategia. Nykytilanteessa eri toimijoiden arvot poikkeavat
hieman toisistaan, mutta paljon yhteistäkin löytyy.
Muutoksilla voidaan rakentaa uutta ja kehittää heikkouksia. Muutos vie kuitenkin aikaa ja vaatii
olemassa olevien kulttuurien tuntemusta ja kehittämistä. Muutoksessa elämiseen ja sen tekemiseen
tarvitaan vahvaa ja yhtenäistä kulttuuria, joka tarvittaessa joustaa ja tukee yhteistä suunnittelua ja
toimintaa. Muutoksen mahdollistajia ovat muun muassa tulevan ennakointi, vaikutteiden hakeminen
sekä oppimisen ja tunteiden huomioiminen.
Johtajilla ja esimiehillä on tärkeä rooli arvojen jalkauttamisessa. Johtoryhmän tehtävänä on vastata
arvojen tiedottamisesta henkilöstölle. Esimiehet puolestaan huolehtivat arvojen oikein
ymmärtämisestä. Johtamistasonsa mukaisesti johtajilla ja esimiehillä on vastuu luoda ja
mahdollistaa sellaiset olosuhteet, joilla arvon tuottaminen asiakkaalle onnistuu.
Sosiaali- ja terveydenhuolto toimialana sisältää useita eri näkökulmia arvoihin ja arvopohjaan.
Varsinaisessa hoito-, hoiva- ja asiakastyössä tulevat esille henkilökunnan eettiset periaatteet ja
moraalikäsitykset asiakkaan ja hänen asioidensa hoidossa. Tästä sosiaali- ja terveydenhuollon
yhteisestä eettisestä perustasta käydään yhteiskunnassa jatkuvaa keskustelua, ja tähän
keskusteluun osallistuvat poliittiset päättäjät, yhteiskunnalliset vaikuttajat, kansalaisjärjestöt sekä
terveydenhuollon kaikki ammattiryhmät.
Strategisen johtamisen näkökulmasta yhteisestä eettisestä perustasta keskusteleminen on kuitenkin
toisenlaista. Siinä korostuvat arvojen merkitys työyhteisössä, arvot suhteessa toisiin työntekijöihin ja
sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin. Käytännön kokemuksesta voidaan sanoa, että näiden
periaatteiden taustalla on luottamus.
Ammattilaisen vahvan osaamisen taustalla on aina halu auttaa asiakasta/potilasta. Eksotessa tämä
auttamisen halu konkretisoitui yhdessä tekemiseksi, asiakkaan valinnanvapauden edistämiseksi ja
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sote-palvelujen (perus- ja erityistason) raja-aitojen joustavoittamiseksi ja poistamiseksi.
Ajattelumallien muuttaminen edellytti samalla johtajuuden kehittämistä. Kaikkea toimintaa ohjaava
visio kohdentui vahvasti arvon tuottamiseen asiakkaalle. Eksoten arvot on laadittu henkilöstökyselyn
ja strategiatyön perusteella. Eksoten arvot ovat ”yhdessä asiakkaan kanssa”, ”mutkaton
vuorovaikutus”, ”halu ottaa vastuuta” ja ”rohkeus uudistua”. Nämä arvot elävät vielä tässä ajassa.
Etelä-Karjalan liitossa arvoja on työstetty seuraavien yhdistävien näkemysten pohjalta, mutta
epävirallisesti. Arvoja ovat:





PERIKSIANTAMATTOMUUS = Kehitämme sitkeästi Etelä-Karjalaa kohti elinvoimaisempaa
tulevaisuutta
ILO = Meilläpäin (Etelä-Karjalassa) asioita tehdään hauskasti
ROHKEUS = Rohkea alueen kehittäjä
USKALLUS = Uskallamme yhdessä – vaalimme rohkeutta nähdä, visioida ja tehdä.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella korostetaan: ”Turvallisuus on yhteinen asiamme: inhimillisesti,
ammatillisesti, luotettavasti”. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja TE-toimiston arvoja ovat
puolestaan avoimuus, asiakaslähtöisyys, osaaminen ja yhteistyö. Arvojen toteutumista seurataan
asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyyskyselyillä. Sisäistä toteutumista mitataan henkilöstöbarometrillä
vuosittain.
Maakuntavalmisteluissa arvoja on työstetty olemassa olevien organisaatioiden pohjalta yhdessä
erilaisissa tilaisuuksissa erilaisin näkökulmin. Etelä-Karjalalle jaettuja arvoja ovat mm. turvallisuus,
toimintakyky, asiakaslähtöisyys, rohkeus ja uudistuminen. Myös luonto ja rajan läheisyys heijastuvat
toimintaan ja elinvoimankin kehittämiseen.
Syksyn 2018 aikana maakuntavalmistelussa arvoiksi muodostuivat seuraavat arvot, joita testattiin
tilaisuuksissa sekä asukaskyselyssä
 Ihminen edellä
 Rohkeasti
 Uusinajatellen
 Yhdessä ilolla

2.4. Strategisten tavoitteiden luonnostelua
Vuoden 2017 syksystä alkaen valmisteltiin tulevan Etelä-Karjalan maakunnan strategian perustaa
tiiviissä yhteistyössä tulevaan maakuntaan siirtyvien organisaatioiden ja sidosryhmien kesken.
Yhteisen ymmärryksen rakentaminen työn taustaksi on tärkeää. Asukkaille maakunnan
tarinallistaminen Miikkulaisten perheen avulla tekee strategian arkisemmaksi.
Strategiatyön taustamateriaalit ovat hyvin monialaisia. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon
strategiat, maakuntaohjelma, pelastuslaitoksen strategia, elinkeinostrategia, innovaatiostrategia
(älykkään erikoistumisen strategia), muiden toimialojen strategiat, ELY-keskuksen ja TE-toimiston
strategiat sekä muut vastaavat strategiat linjaavat tulevaan maakuntaan siirtyvien organisaatioiden
toimintaa. Hallitusohjelma sekä eri toimialojen valtakunnalliset linjaukset, kuten valtakunnalliset
alueiden käyttötavoitteet, ovat myös tärkeitä ohjaavia asiakirjoja.
Strategiaprosessien kuvauksista ja strategiamateriaaleista on etsitty sekä yhdistäviä tekijöitä että
eroavuuksia, joiden avulla on pyritty hahmottamaan erilaisten organisaatioiden strategioiden
merkityksiä niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Esimerkiksi turvallisuus-termin ympärille
kiertyy monia eri näkökulmia riippuen siitä, minkä organisaation toimialaa tarkastellaan. Potilas-,
palo-, liikenne- ja ympäristöturvallisuus koskettavat maakuntaa ja sen eri toimijoita – näkökanta
riippuu siitä, mitä tulevan maakunnan vastuualuetta tarkastellaan. Toimintaympäristön muutosten ja
muutosvoimien analysointi on tulevissa vaiheissa tärkeää.
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Etelä-Karjalaan siirtyvien organisaatioiden strategiamateriaalien pohjalta kiteytyivät seuraavat
maakunnille keskeiset teemat tulevan strategiavalmistelun pohjaksi:













asukaslähtöisyys – maakunnassa onnelliset asukkaat ja tasapainoinen väestönkehitys
asiakas keskiössä – edistetään toimintakykyisyyttä sekä kannustetaan asiakkaita
aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen
vuorovaikutus on aktiivista, avointa ja mutkatonta
hyvinvointia edistetään
yhteistyö ja vastuunkanto – turvallisuus tehdään yhdessä – inhimillisesti, ammatillisesti ja
luotettavasti
Etelä-Karjala on haluttu ja vetovoimainen yhteistyökumppani
olemme porttina itään – Venäjän ja sijaintiedun hyödyntäminen
ihmisten ja organisaatioiden kansainvälistäminen
Saimaan huomioiminen ja tuotteistaminen
yrittäjyyden ja elinkeinoelämän edistäminen, monipuolistaminen ja kilpailukykyisyyden
vahvistaminen – syntyy kasvuhakuista liiketoimintaa
kestävä kehitys kivijalkana – kierto- ja biotalouden hyödyntäminen elinkeinoja kehittäen
rohkeus uudistua – muutosmyönteisyys, etevyys ja edelläkävijyys tärkeää, kokeilukulttuuri ja
uusinajattelu kunniaan.

Etelä-Karjalan viisi tärkeintä strategista teemaa syntyivät työpajan työskentelyn tuloksena. Nämä
teemat ovat: asukaslähtöisyys, rohkeus uudistua – muutosmyönteisyys, etevyys, edelläkävijyys,
yrittäjyyden ja elinkeinoelämän monipuolistaminen, edistäminen ja kilpailukykyisyyden
vahvistaminen, yhteistyö ja vastuunkanto sekä Etelä-Karjala − vetovoimainen yhteistyökumppani.
Kuvaamalla ja analysoimalla toimintaympäristön muutoksia, kuten väestöön liittyviä muutoksia, on
strategia taustoitustyötä pystytty syventämään vuosien 2018 - 2019 valmistelussa.
2.4.1. Mitä asiantuntijat odottavat maakunnan strategialta?
Etelä-Karjalan maakunnan strategiavalmistelun taustaksi on haastateltu asiantuntijoita useamman
kerran. Kysymykset ovat liittyneet maakunnan tulevaisuuteen keskeisistä aihealueista. Keväällä
2017 haastateltiin ja kuultiin kymmentä yliopistojen ja työelämän asiantuntijaa mm. ympäristö-, ICTja raja-asioista. Näitä näkemyksiä hyödynnettiin strategian, skenaarioiden sekä maakuntaohjelman
valmisteluissa.
Loka−marraskuun 2018 aikana haastateltiin viittätoista ja tammi-helmikuulla 2019 kahtakymmentä
asiantuntijaa. Mukana on ollut asiantuntijoita muun muassa niin elinkeinoelämän, teollisuuden,
kaupan ja matkailun, koulutuksen kuin kulttuurinkin aloilta sekä maakunta- ja sote-uudistuksen
valmistelusta. Haastatteluissa on haettu laaja-alaisesti näkökulmia siihen, mikä Etelä-Karjalassa on
ainutlaatuista, miltä maakunnan tulevaisuus näyttää ja mihin maakunnan kannattaisi keskittyä
menestyäkseen sekä missä Etelä-Karjala voisi olla edelläkävijä. Lisäksi on testattu Etelä-Karjalan
arvomaailma-ajatuksia organisaatio- ja ihmisnäkökulmista.
Etelä-Karjalan ainutlaatuisia vahvuuksia ovat erityisesti Saimaa ja luonnonympäristö, sijainti
rajamaakuntana sekä ja vahvat ja osaavat koulutuksen järjestäjät, erityisesti LUT-konserni. Täällä
on osaamista ratkoa maailman mittaluokan ongelmia esimerkiksi energian- ja ruoantuotannossa ja
vedenpuhdistuksessa. Etelä-Karjalassa jalostetaan biopolttoainetta jatkossa ehkä enemmänkin ja
tehdään se siten, että Saimaassa voi vieressä uida. Meillä on naapurinamme maailmanvalta ja
käsillämme megaluokan potentiaali yritystoimintaa, matkailua ja lentoliikennettä tukemaan. Mitä
tapahtuukin, aina voi nähdä mahdollisuuksia.
Kriisitietoisuutta ovat lisänneet kuntien talouden heikentyvät näkymät, maakunnan väestön
vanheneminen ja väheneminen sekä syntyvyyden lasku. On tunnistettu, miten tärkeää alueelle on
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saada uusia yrityksiä ja työpaikkoja ja saada koti- ja ulkomaiset opiskelijat entistä enemmän jäämään
alueelle. Maakunta- ja sote-uudistuksen kaatuminen asettaa alueen toimijoiden tahtotilan ja
omaehtoiset toimenpiteet entistä korostuneempaan asemaan, jotta alueen elinvoima vahvistuu ja
yhteisesti sovitut tavoitteet voidaan saavuttaa.
Uutta kohti on mentävä ihminen edellä. Edelläkävijyys on strateginen valinta, joka voisi liittyä
rohkeampaan tekemiseen, digitalisaation hyödyntämiseen uusilla tavoilla sekä panostamiseen
alueemme luonnollisiin vahvuuksiin ja luontaisiin edellytyksiin. Puheiden ja suunnittelun sijaan on
lähdettävä rohkeasti liikkeelle. Etelä-Karjala tarvitsee vahvan yhteisen tahtotilan ja konkreettisia,
nopeita ja rohkeita tekoja. Erästä haastateltavaa lainaten: ”Oleminen on olemista, mutta tekeminen
synnyttää oikeasti jotain”.
Maakunnan pienuus voi olla etu. Pienenä voi helposti valita hyviä asioita. Jos Etelä-Karjala päättäisi
yhdessä panostaa ketterään toimintaan ja moniosaamiseen, rakenteista ei saa tehdä liian jäykkiä.
Ideoita pitää kokeilla nopeasti ja hakea sopivia, dynaamisia kombinaatioita. Ryhmiä, joita liimaavat
yhteen jaetut intressit ja yhteinen tilanneymmärrys. Maakunnassa on paljon verkostoja, mutta
osaamista on myös piilevänä ja esimerkiksi pienyritykset tai järjestöt voivat jäädä vähän sivuun,
vaikka heillä voisi olla paras substanssiosaaminen. Kohtaamisia tarvitaan.
Positiivisen kierteen aikaansaaminen on iso haaste ja tärkeää on saada suuret joukot siihen mukaan.
Henkisen ilmapiirin lujittamiseksi on käynnistetty Menestyksen portaat –prosessi, jossa kaikki
maakunnan kunnat ja keskeiset toimijat jo ovat mukana, mutta yleistä tietoutta ja vuorovaikutusta on
lisättävä. Yhteisen menestymisen prosessi tarvitsee myös jatkumon. Hyväksytään, että tulee virheitä
ja niiden kautta koko maakunta, alueen toimijat ja toimialat kehittyvät. Tehdään
yksinkertaistamisesta ja selkeydestä hyveitä eikä ajatella asioita liian vaikeasti tai liian vakavasti,
toisia syytellen.
Ilmapiiri on maakunnan menestymiseen keskeisesti vaikuttava asia ja siihen jokainen
eteläkarjalainen voi vaikuttaa. Entistä tärkeämmäksi nousee se, että voimme tehdä asioita siksi,
että koemme sen oikeaksi, motivoivaksi ja innostavaksi. Tällöin olennaiseksi tulee se, kenen kanssa
voimme tehdä asioita ja olla vuorovaikutuksessa ja mitä yhdessä saamme aikaan. Täällä on rikas,
omaleimainen kulttuuri ja karjalaista vieraanvaraisuutta, suopeutta ja sopeutumiskykyä. Kun
tehdään ja tuetaan hyviä asioita, syntyy uusia hyviä asioita.
2.4.2. Asukkaiden ja nuorten odotuksia
Asukkaita on kuultu valmistelun aikana myös muassa eri tilaisuuksissa ja tori- ja kuntakierroksilla,
joilta palautetta saatiin myös jaetuilla postikorteilla. Strategisiin valintoihin on haastavaa ottaa kantaa
varsinkin kun lait eivät ole valmiit. Vuonna 2017 asukkailta kysyttiin, mitä asukkaat haluavat tietää ja
millä tavalla. Näin saatiin selville, että ihmisten suurin huoli uudistuksessa kohdistuu palveluihin,
erityisesti sote-palveluihin ja niiden saatavuuteen. Tietoa uudistuksesta ja palveluista halutaan
ensisijaisesti kirjallisesti joka kotiin toimitettuna. Nuoret ovat toivoneet myös sähköistä viestintää ja
youtube-videoita. Nuorten vaikuttamiskyselyn perusteella nuorten toiveet kohdistuvat
konkreettisimmin harrastuksiin sekä joukkoliikenteeseen, joihin he toivovat parannusta.
Viimeisin asukaskysely tehtiin syksyllä 2018 strategiatyön pohjaksi. Kyselyllä kartoitettiin
maakunnan asukkaiden arvoja sekä tuntoja maakunnan tulevaisuudesta. Kyselyä käytetään apuna
mahdollisen tulevan maakuntahallinnon arvojen työstämisessä. Vastauksia kyselyyn saatiin sekä
netissä että kirjastoissa ja tilaisuuksissa, yhteensä kaikkiaan 371 kappaletta.
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KUVA 6. Asukaskyselyssä esille nousseet keskeiset tulevaisuusasiat.

Kyselyssä asukkaat saivat valita kolme heille tärkeintä asiaa tulevaisuuden Etelä-Karjalassa.
Ykköseksi nousi vaihtoehto ”Tulevaisuuden Etelä-Karjalassa on turvallista asua”.
Toiseksi tärkeimpänä nähtiin hyvät elinolot. Tämän jälkeen tasaisesti sijoittuivat yrittäjyyden
kannustaminen ja työpaikkojen luominen, Asukkaiden kuuleminen sekä ratkaisujen tekeminen
kestävä kehitys huomioiden.
Arvokysymyksen lisäksi asukaskyselyssä kysyttiin, millaisena asukkaat näkevät Etelä-Karjalan
lähivuodet. Etelä-Karjalan tulevaisuuden nykyisenlaisena näki 46%, heikompana 36% ja parempana
18%. Samalla kysyttiin, millaisena asukkaat näkivät oman tulevaisuutensa maakunnan asukkaana.
Nykyisenlaisena oman tulevaisuutensa näki 61% vastaajista, heikompana 24% ja parempana 15%.
Kyselyn
lopussa
asukkailla
oli
mahdollisuus
kertoa
mielipiteitään vapaaseen
kommenttikenttään. Kommentteja kenttään tuli 93 kappaletta. Näistä esiin nousseita huolia
olivat esimerkiksi huoli terveydenhuollosta, työllisyydestä, poismuutosta ja ympäristöstä sekä hajaasutusalueiden palveluista ja liikenneyhteyksistä. Vapaaseen kommenttikenttään esitettyjä toiveita
oli mm. se, että pidetään huoli Etelä-Karjalan ainutlaatuisesta luonnosta, tuetaan yritys- ja
kulttuuritoimintaa sekä tehdään entistä tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Lisäksi asukkaat
toivovat ennakkoluulottomuutta sekä monipuolista ja yhtenäistä, kaikki asukkaat huomioon ottavaa
tiedottamista.

2.5. Maakunnan strategisen johtamisen asiakirjat ja niiden jatkotyöstö
Strategiapohjaa on valmisteltu siten, että maakunnan virallistuessa eduskunnan päätöksellä
strategian virallinen valmisteluprosessi voitaisiin käynnistää. Arvoja, strategiaa, visiota ja tavoitteita
on syytä luonnostella uudelle maakunnalle valtuuston ensimmäisen strategian pohjaksi. Eri
toimijoiden strategiat sopivat sisällöiltään hyvin yhteen, mutta uusi on kenties enemmän kuin sen
osat erikseen.
Valmistelun eri vaiheissa on toteutettu asukas- ja sidosryhmäkyselyitä sekä tilaisuuksia, kuultu
ulkopuolisia ”viisaita” sekä avattu eri toimijoiden strategioita yhteisesti ja työstettiin muutamissa
työpajoissa keskeisiä tavoitteita. Tätä sidosryhmäyhteistyötä on tarkoitus jatkaa virallisessa
vaiheessa entistä systemaattisemmin, jotta strategia saadaan elämään ja jalkautumaan.
Valtakunnallisen aikataulun venyessä on maakunnan materiaaleja hyödynnetty mm.
maakuntaohjelman valmistelussa.
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Maakunnan strategiseen johtamiseen on määritelty useita eri välineitä. Etelä-Karjalassa näiden
välineiden on sovittava tiiviisti toisiinsa. Maakuntastrategiassa kerrotaan oman toiminnan keskeiset
tavoitteet sekä asiat, joihin halutaan omalla toiminnalla vaikuttaa. Palvelustrategiaan
konkretisoidaan palveluiden tuottamisen ja kehittämisen periaatteita, joita järjestäjä tarvitsee
laatiessaan sotessa hallintopäätöksiä ja sopimuksia tuottajien kanssa tai kasvupalveluissa
määritellessään puitesopimuksissa noudatettavia periaatteita.

KUVA 7. Maakunnan tulevat strategisen johtamisen asiakirjat muodostavat kokonaisuuden.

Palvelulupaus on tiivis osa strategiakokonaisuutta ja sen valmistelua. Palvelulupaus osoitetaan
asukkaille ja sitä suunnitellaan sekä arvioidaan yhdessä. Myös ministeriöt seuraavat
palvelulupauksen toteutumista ja sitä, miten se vaikuttaa toiminnan johtamiseen ja talouteen. EteläKarjalassa niin palvelustrategia kuin palvelulupausta on alettu valmistella yhtenä kokonaisuutena
pohtimalla niihin liittyviä näkökulmia ja asiakkaalle tuotettavaa lisäarvoa. Palvelustrategian ja
palvelulupauksen toteutusvastuut ovat lautakunnilla ja järjestäjäviranomaisilla.

KUVA 8. Palvelulupauksessa konkretisoidaan järjestäjän ja asukkaan näkökulmasta keskeiset palvelut
strategian mukaisesti.
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Valtuusto hyväksyy kaikki kuvassa 7 mainitut strategiset asiakirjat. Lisäksi maakunnille siirtyy monia
konkreettisempia yhteen palvelukokonaisuuteen tai asukasryhmään kohdistuvia politiikkaohjelmia
tai ohjelmia, jotka tulee yhteen sovittaa.
Maakunta velvoittaa haluamallaan tavalla tuottajat toteuttamaan strategian mukaisia linjauksia, jotka
tulee huomioida virallisissa sopimuksissa ja päätöksissä. Näin maakunta varmistaa linjausten
toteutumisen monituottajamallissa.
Maakunnan johdon tehtävänä on sovittaa tavoitteet yhteen maakunnan organisaation sisällä sekä
huomioida siinä myös tuottajat. Lisäksi strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi voidaan laatia
yhteistyö- tai allianssisopimuksia sidosryhmien, kuten kuntien ja järjestöjen kanssa.
Maakuntaohjelmalla sovitaan maakunnan aluekehitystä edistävistä tavoitteista ja toimenpiteistä.
Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2018−2021 on Etelä-Karjalan tiekartta, jolla tavoitellaan
edelläkävijyyttä. Ohjelma linjaa seuraavaksi neljäksi vuodeksi maakunnan mahdollisuuksiin,
tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet sekä sovittaa yhteen
alueen tahtotilan sekä kansallisen ja EU-koheesiopolitiikan. Maakuntaohjelmaa täydentävät
esimerkiksi innovaatio- ja matkailustrategia. Ohjelma ohjaa aluekehitysvarojen käyttöä ja
kehittämistoimintaa maakunnassa ja sitä hyödynnetään kansallisissa ja alueellisissa linjauksissa
sekä strategioissa.
Etelä-Karjalan vahvuuksia ovat vankka teollinen osaaminen, Venäjän raja ja Saimaa. Yhteistyön
ilmapiiri ja yhteinen strateginen näkemys ovat näkyneet edelläkävijyytenä esimerkiksi sotepalvelujen järjestämisessä. Etelä-Karjalassa mennään kohti vuotta 2030 visiolla ”eKarjala on etevä
edelläkävijä”. Vuonna 2030 eKarjala hyödyntää osaavasti teknologiaa, asukkaat ovat onnellisia,
ihmisillä on työtä ja väestönkehitys on tasapainossa. Nelivuotisen maakuntaohjelmakauden
aluekehittämisen painopisteet on kiteytetty neljäksi kehittämisen kärjeksi, joilla on kullakin oma
visionsa. Ne ovat #yhdessä, #tuloksentekijät, #uusinajattelijat ja #kauppapaikalla. Kullakin
kehittämisen kärjellä on myös omat tavoitteet, joiden toteutumista seurataan mittareilla.

KUVA 9. Maakuntaohjelmalla kehitetään maakunnan elinvoimaa yhdessä sidosryhmien kanssa.

Yhteistyössä uudistusprosessin kanssa valmistellun tuoreen maakuntaohjelman lisäksi tarvitaan
maakunnan omia palveluja linjaava strategia.
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3. Maakunnan palvelujen järjestäminen
Sosiaali- ja terveysministeriö on kuvannut järjestäjän tehtäviä seuraavalla koontikuvalla (kuva 10).
Kuvasta on nähtävissä, miten merkittäviä linjaus-, ohjaus- ja seurantatehtäviä maakunnalla on
järjestäjänä.

KUVA 10. Maakunnan järjestämistehtävät ovat moninaiset (STM).

3.1. Järjestämisen ja tuottamisen erottaminen
Maakunnan järjestäjällä on lain mukaan vahva rooli, koska toiminnan asiakasvaikuttavuus,
lainmukaisuus ja talouden tasapaino ovat järjestäjän vastuulla olevia asioita. Uusien
viranhaltijaroolien lisäksi luottamushenkilöiden rooli uudistuu merkittävästi, kun luottamushenkilöt
toimivat uudessa mallissa järjestäjätoimintaa ohjaavina tahoina. Järjestämisestä on tehty oma
tarkempi tiekartta (kuva 34, s. 82). Tuottajina toimivat sekä maakunnan omat erilliset yksiköt
(liikelaitokset ja sote-keskukset) sekä yhä useammat yksityiset tuottajat sosiaali-, terveys- sekä
työllisyys- ja yrityspalveluissa.
Maakunta järjestäjänä päättää tuottamisen reunaehdoista. Näitä ovat esimerkiksi liikelaitokselle
asetettavat toiminnan ja talouden tavoitteet, sitovat meno- ja tuloerät sekä muut palvelujen tuotannon
edellytykset ja velvoitteet. Järjestäjän päätösvaltaa maakunnan organisaatiossa käyttävät
maakuntavaltuusto, maakuntahallitus, lautakunnat ja maakunnan viranhaltijat. Maakunta päättää
hallintosäännössään siitä, mille toimielimille järjestämistehtävää koskevaa toimivaltaa osoitetaan.
Maakuntahallituksen
tehtäviin
kuuluu
maakuntalain
mukaan
vastata
maakunnan
järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta.
Uudistuksen periaatteena on erottaa järjestäjä ja tuottaja. Lisäksi valinnanvapausmallilla on tarkoitus
altistaa tietoisesti myös julkinen palvelutuotanto kilpailulle lain mukaisissa puitteissa ja vahvistaa
kansalaisen autonomiaa palvelujärjestelmään nähden sekä ohjata kansalaista huolehtimaan
lisääntyvässä määrin omasta hyvinvoinnistaan. Lisäksi uudenlaisia palvelutuotannon tapoja haetaan
sähköisten palveluiden avulla (predikatiivinen analytiikka, keinoäly, digitaalinen asiointi).
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Järjestäjän tulee tietää asiakastarve ja huolehtia budjetista. Järjestäjä ei määrittele palvelumallia
yksityiskohtaisesti, vaan sen on jätettävä liikkumavaraa niin liikelaitokselle kuin muillekin toimijoille.
Järjestäjä on myös yhteydenpitäjä suhteessa ministeriöihin.
TE-toimiston ja ELY-keskuksen työllisyys- ja yrittäjyyspalvelu esitetään yhdistettäväksi ns.
kasvupalveluiksi. TEM järjestää valtakunnallisia kasvupalveluja ja maakunta järjestää
maakunnallisia kasvupalveluja. Palvelut hankitaan pääsääntöisesti yksityisiltä palveluntuottajilta
siten, että asiakkaalla on valinnanvapaus palveluntuottajan suhteen. Kasvupalveluissa jako on
selkeä. Vahvan järjestäjäorganisaation myötä maakunnassa saavutetaan synergioita ja eri
hallinnonalat tiivistävät yhteistyötään ja oppivat toisiltaan.
Sote-palveluissa maakunta tekee järjestäjänä hallintopäätöksen, jolla se määrittelee maakunnassa
tuotettavien palvelujen reunaehdot. Reunaehtojen puitteissa järjestäjä sopii tuottajien kanssa
palvelujen tuotannosta ja laatii erillisen palvelusopimuksen, joka tarvittaessa täsmentää
tuottajakohtaisesti hallintopäätöksen sisältöä.
Kokonaiskustannuksen hallinta on järjestäjän merkittävin tehtävä, sillä maakunnan rahoituksen ja
palvelujen tarjonnan yhteensovittaminen tiukassa kehyksessä on erityisen haastavaa
valinnanvapauden lisääntyessä. Kustannusten hallinta tulevassa mallissa ei ole ennustettavissa
nykymuotoisesti, koska yksikkökustannukset voivat laskea, mutta kokonaiskustannus voi kasvaa
sote-keskusten ja asiakasseteleiden käytön lisääntyessä.
Palvelujen ja hallinnon uudistamisen tarve on vahvassa yhteydessä talouskehitykseen. Jo
valmistelun aikana uudistusprosessi on johtanut tilanteeseen, jossa julkisen sektorin muutos
palveluiden päätoimijana on muuttumassa poliittisista päätöksistä huolimatta.
Maakunnassa tulee olla yhtenäinen strategisen johtamisen näkemys (strategia), jonka mukaan
järjestäjät toimivat yhdessä. Yhteisiä tavoitteita toteutetaan yhteisesti koordinoidusti esimerkiksi
hyvinvoinnin, kehittämisen, varautumisen tai tiedolla johtamisen sekä digitalisaation kehittämisen
palveluilla. Näiden lisäksi tarvitaan substanssijohtamista sote- sekä elinvoimapalveluissa. Sotejärjestäjällä ei tule olemaan substanssiosaamista kaikista palveluista yksityiskohtaisesti. Maakunnan
tuleekin harkita tarkkaan, mitkä tehtävät ovat strategisia järjestäjän resursoitavia tehtäviä ja mitkä
tehtävät hoidetaan esimerkiksi yhdessä liikelaitosten kanssa.
Elinvoimapalveluissa on haasteena monien ministeriöiden moniulotteinen kokonaisuus.
Olennaisinta palveluiden järjestämisen ja viranomaistehtävien tarkassa organisoinnissa on kuitenkin
erityisesti kasvupalveluiden osalta se, mitä maakunta haluaa tuottaa itse ja miten paljon palveluja
hankintaan markkinoilta. Päätös edellyttää myös markkinatilanteen tuntemusta.
Palvelujen tuotannossa maakunta voi itse päättää omasta rakenteestaan. Sote-keskuksia ohjataan
lakiesityksessä siten, että niiden palvelut tulee tuottaa vähintään tase-yksikkönä taloudellisesti
erillään muusta maakunnan toiminnasta. Sote-keskuksen tulee toimia markkinaehtoisesti.
3.1.1. Järjestäjän rooli ja tehtävät
Maakuntalaki säätää, että maakunta vastaa asukkaan oikeuksien toteutumisesta ja
palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta;
tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä; tuottamistavasta; tuottamisen ohjauksesta ja
valvonnasta sekä viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Maakunta vastaa tehtävien
rahoituksesta ja järjestämisvastuu säilyy maakunnalla, vaikka tehtävät olisi siirretty toiselle
maakunnalle tai ne hoidettaisiin yhteistyössä toisen maakunnan kanssa.
Maakunnan järjestämisorganisaatiolle kuuluvia tehtäviä ovat järjestäjän käsikirjan (lähde:
alueuudistus.fi) mukaan:
1. suunnittelu ja seuranta: strateginen tahtotila ja sen seuranta, vahva yhteistyö toimijoihin (ml.
oppilaitokset ja yritykset), vaikuttavuus, kustannustehokkuus ja laatu, päättymätön sykli
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2. ohjaus ja valvonta: rahojen riittävyys ja asiakkaan saama palvelun laatu, sopimusten
mukainen palvelu, koulutus- ja osaamistaso, raportointi
3. palvelujen hankinta ja hallinta: hallintopäätökset, rahoituspäätökset ja hankinnat tavoitteiden
mukaan, sopimusten hallinta, asiakas valitsee osan palveluista itse
4. kehittäminen: alueen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan koordinointi, yritysten
elinvoima ja kasvuedellytykset, kansainvälistyminen, palvelujen tuotanto ja hallinnon
prosessit sekä digitalisaatio
5. yhteistyö: yhteistyömuodot, edunvalvonta ja verkostojohtaminen, sopimusmallit ja verkostot.
Järjestäjällä on käytössään monenlaisia ohjauskeinoja, kuten tavoite-, tulos- ja sopimusohjaus.
Erityisesti sopimusohjaus, markkinaosaaminen sekä ennakointi ja tiedolla johtaminen tulevat
korostumaan, koska suora ohjaus tuotantoon vähenee. Palveluita ohjataan eri toimialoilla hieman
eri tavoin, mutta vastuu kokonaisuudesta on maakunnan järjestämistoimijoilla.

KUVA 11. Järjestäjä ohjaa palvelutuotantoa monilla eri päätöksillä ja sopimuksilla.

Sote-palveluissa ohjaus on liikelaitoksen talousarvioon perustuvaa ohjausta, joka vielä tarkentuu.
Sote-keskuksia ohjataan hallintopäätöksin ja sopimuksin. Kasvupalveluissa mm. yrityspalveluissa
hankitaan puitetoimittajia, joista asiakkaat voivat valita soveltuvan toimittajan. Tienpidossa tai
vesiasioissa voidaan hankkia palvelutuottajia kilpailutuksin. Lisäksi voidaan solmia erilaisia
yhteistyö- tai allianssisopimuksia.
Maakunnan tulee tukea kuntia niiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävässä. Kunta ja
maakunta neuvottelevat ja sopivat yhteistyöstä asukkaidensa hyvinvoinnin edistämisessä. Yhteistyö
perustuu väestön ja organisaation tarpeisiin, ja yhteistyömuodot voivat vaihdella kunnittain.
Maakunnan järjestäjä vastaa maakunnan poikkihallinnollisen hyte-työn johtamisesta, ohjaamisesta
ja yhteistyön koordinoinnista muun muassa kuntien ja järjestöjen kanssa. Järjestäjällä on
valmisteluvastuu muun muassa maakuntahallitukselle ja valtuustolle menevien hyte-asioiden
valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä palveluntuottajien sopimusohjauksesta.
3.1.2. Maakunnan suhde markkinoihin vahvistuu
Maakunnan tulee olla aiempaa tietoisempi markkinatoimijoista kaikissa palveluissaan. Maakunnan
tulee valvoa palvelujen tuottajia sekä kuunnella asukkaiden kokemuksia heidän palveluistaan.
Lisäksi maakunnan tulee sopeuttaa omaa toimintaansa markkinoiden tila huomioiden. Maakunnan
sote-keskuksen tulee kilpailla markkinaehtoisesti muiden sote-keskusten kanssa.
Kasvupalveluissa maakunta voi tuottaa palveluja, mikäli markkinoita ei ole, ja tämä asia on tiedettävä
ennen tuotannon ratkaisuja. Sote-palveluissa maakunta voi vaikuttaa sote-keskuskumppaneiden
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toimintaan, mutta seteli- ja HB (henkilökohtainen budjetointi) -palveluissa laadun ja kustannusten
valvonta korostuvat ohjauskeinona.
Maakunta järjestää kasvupalvelut ja tuottajina ovat pääosin yksityiset palveluntuottajat. Suurin osa
palveluista on tähänkin saakka ostettu, mutta palveluntuottajina on ollut myös esimerkiksi
oppilaitoksia ja kolmannen sektorin toimijoita, joiden rooli tulee muuttumaan. Joidenkin palveluiden
osalta saattaa esiintyä myös markkinapuutetta.
TEM:n kanssa on käyty keskusteluja siitä, voisivatko kolmannen sektorin toimijat kuitenkin olla
palveluntuottajaverkostossa (vrt. sote ja Braxin raportti). Uudenlaisten palvelujen suunnittelussa ja
vaikuttavuuden
ostamisessa
tultaneen
soveltamaan
markkinavuoropuhelua
sekä
neuvottelumenettelyä.

3.2. Pelastustoimi ja varautuminen
Pelastustoimen uudistus toteutetaan osana maakuntauudistusta.
Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on:






taata kustannustehokas, yhtenäinen ja laadukas pelastustoimi koko maassa
varmistaa pelastustoimen resurssien tehokas käyttö niin, että pelastustoimen
toimintavalmius ei heikkene
varautua myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin kaikkialla
Suomessa
varmistaa, että pelastustoimen mahdollisuudet toteuttaa ensihoitoa ja yhteistyöhyödyt
sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa säilyvät
vahvistaa ja parantaa pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista,
suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koordinaatiota.

3.2.1. Pelastustoimen lakisääteiset tehtävät
Järjestämislain mukaan vastuu pelastustoimen järjestämisestä on maakunnilla. Maakunnan omasta
palvelujen tuotannosta vastaa maakunnan pelastuslaitos-liikelaitos.
Maakunnan valtuusto päättää pelastustoimen palvelutasosta. Palvelutasopäätöstä tehtäessä on
otettava huomioon kansallisesti merkittävät riskit, selvitettävä alueella esiintyvät uhat ja arvioitava
niistä aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, palvelut ja
niiden taso. Päätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätös on
laadittava olemaan voimassa määräajan.
Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan:


pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä, jonka
tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen
onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa
ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa
 pelastustoimen valvontatehtävistä
 väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta
hälytysjärjestelmästä
 pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä.
Lisäksi pelastuslaitos:



hoitaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä siten kuin maakunta siitä päättää
osallistuu pelastustoimeen kuuluvan ulkomaille annettavan avun ja pelastustoimeen
kuuluvan kansainvälisen avun vastaanottamisen edellyttämään valmiuden ylläpitoon
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huolehtii muistakin muussa laissa maakunnan pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä.

Maakunnan ja pelastuslaitoksen tehtävistä pelastustoimessa voidaan antaa tarkempia säännöksiä
valtioneuvoston asetuksella.
3.2.2. Toimintaympäristö ja sen muutokset
Etelä-Karjalan pelastustoimen toimintaympäristössä olennaisimpia muutostekijöitä ovat väestö- ja
aluerakenteessa tapahtuvat muutokset. Väestön väheneminen, ikääntyminen, yksin asuvien määrä
ja väestönkeskittyminen kasvukeskuksiin vaikuttavat myös pelastustoimen palvelujen tarpeeseen ja
järjestämistapaan. Palvelutarpeiden ennustetaan kasvavan kasvukeskuksissa ja palvelutaso tulee
kyetä ylläpitämään myös harvaanasutuilla alueilla, joiden väestörakenne painottuu ikäihmisiin.
Asumisen turvallisuuden keskeinen haaste on varmistaa iäkkäiden turvallinen asuminen. Kehityksen
hallinta edellyttää tehokasta ja monialaista yhteistyötä pelastustoimen ja muiden asiaan keskeisesti
vaikuttavien toimijoiden, kuten Etelä-Karjalan soten kanssa. Onnettomuuksien ehkäisytyön merkitys
korostuu jatkossa hyväksyttävän turvallisuustason saavuttamiseksi.
Vapaaehtoisen toiminnan järjestäminen vaikeutuu tulevaisuudessa etenkin väestökatoalueilla, joilla
väheneminen kohdentuu suhteellisesti voimakkaimmin nuoriin ja siten uusia, nuoremman
sukupolven toimijoita on haastavaa saada mukaan toimintaan. Haasteeseen vastaaminen edellyttää
laajempaa yhteistyötä ja uusia toimintamalleja yli organisaatiorajojen. Pelastustoimen palvelutason
kannalta on olennaista, että vapaaehtoisen pelastustoimintajärjestelmän toimintaedellytykset
säilyvät tulevaisuudessakin.
Alueellisessa riskinarviossa (2017) korkeimpina koko alueeseen vaikuttavina riskeinä on nähty
laajamittainen hallitsematon maahantulo ja vakava raideliikenteen onnettomuus. Korkealle
riskitasolle on arvioitu myös vakava maantieliikenteen onnettomuus. Riskienarvioinnin laajuutta ja
tarkastelusyvyyttä tullaan tarkentamaan jatkossa siten, että tuotettavaa tietoa kyetään
hyödyntämään pelastustoimen tehtävissä ja niiden kohdentamisessa mahdollisimman kattavasti ja
laaja-alaisesti yhteiskuntaa hyödyntäen. Ennalta ehkäisyn menetelmin saavutetaan laajimmat
vaikuttavuushyödyt pidemmällä aikavälillä.
3.2.3. Pelastustoimen palvelutaso
Etelä-Karjalan pelastuslautakunta on kokouksessaan 24.5.2018 päättänyt nykyisen
palvelutasopäätöksen jatkaminen vuoden 2020 loppuun saakka. Pelastustoimen palvelut on tuotettu
vahvistetun palvelutasopäätöksen 2013–2018 mukaisesti. Pelastustoimen palvelutaso vastaa
palvelutasokauden alueellisia riskejä.
Etelä-Karjalan alueen maantieteellinen muoto ja arvioidut riskit edellyttävät tavanomaista enemmän
henkilöstöä ja resursseja, jotta pelastustoimen tehtävät voidaan toteuttaa hyväksytyn
palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pelastustoimen on jatkossa kyettävä lisäksi analysoimaan entistä
tehokkaammin ympäristönsä muutoksia ja vastaamaan ennalta estävästi riskikehityksen muutoksiin.
Tällä on huomattavaa vaikutusta henkilöstöltä tarvittavaan osaamiseen, esimerkiksi laaja-alainen
näkemys riskienhallinnan tehtävistä yhteiskunnan kaikissa turvallisuustilanteissa. Henkilöstömäärän
osalta pelastuslaitoksella on tarve lisätä henkilöstöä onnettomuuksien ehkäisytehtäviin valvonnan ja
asiantuntijapalveluiden osalta (5−10 htv) sekä pelastuslaitoksen omaan tietohallinnon
pääkäyttäjäorganisaation ja tietohallintotehtäviin resurssitarve (2 htv).
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella ja Liikennevirastolla on voimassa oleva sopimus Saimaan
kanavan
vuokra-alueen
pelastustoimen
tehtävien
hoitamisesta
Saimaan
kanavan
vuokrasopimuksen mukaisesti.
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3.2.4. Pelastuslaitoksen varautumispalvelut
Valmiuslaissa on säädetty varautumisvelvollisuudesta. Varautumisella tarkoitetaan sitä, että valtion,
kuntien ja jatkossa maakuntien viranomaisten tulee varmistaa tehtävien mahdollisimman hyvä
hoitaminen myös poikkeusoloissa.
Sisäministeriö vastaa vuoden 2020 alusta suoraan alueellisen yhteisen varautumisen
valtakunnallisesta yhteensovituksesta maakuntien kesken ja keskushallinnon tasolla. Maakunnan
tehtäväalaan kuuluu alueellisen yhteisen varautumisen yhteensovittaminen.

KUVA 12. Maakunnan varautumistehtävät.

Pelastuslaitoksilla on vahvaa osaamista hallinnonalojen rajat ylittävästä yhteistyöstä paitsi
varautumisen osa-alueelta myös häiriötilanteiden aikaisesta yhteistoiminnasta. Tätä vahvaa
osaamista tulee hyödyntää kunta- ja maakuntatasolla. Näin kyetään varmistamaan jo luotujen
alueellisten poikkihallinnollisten yhteistoimintarakenteiden hyödyntäminen. Pelastuslaitokset
toimivat maakunnan yhteisenä turvallisuusviranomaisena, jonka suorituskyky on suunniteltu ja
mitoitettu kaikkiin turvallisuustilanteisiin päivittäisistä tehtävistä poikkeusoloihin asti.
Pelastuslaitoksella on valmius tukea maakunnan yhteistä varautumista, ennakoimaan
turvallisuustilanteen muutoksia sekä tuottamaan laaja-alaisia riskienhallinnan asiantuntijapalveluja
varautumiseen ja valmiuteen liittyen.
Etelä-Karjalassa alueellisen turvallisuuden koordinointia ja varautumisen yhteensovittamista on
tehty jo pitkään yhteistyössä turvallisuusviranomaisten, kuntien ja kaupunkien, järjestöjen ja yritysten
kesken. Maakunnan valmius- ja turvallisuusfoorumi EKTurva ja kuntien varautumisen verkosto
KuntaTurva ovat vuodesta 2010 koonneet tiiviiseen yhteistyöhön alueen eri toimijat kehittämään
omaa ja yhteistä varautumista.
EKTurvan ja KuntaTurvan kautta on alueelle muodostettu hyvä kollegoiden yhteistuntemus, luotu
yhteisiä hälytys- ja tilannekuvamenettelyitä, kehitetty keskinäistä tiedonkulkua ja luotu perusta
toiminnalle haastavissa tilanteissa. Alueellisia eri toimijoiden välisiä yhteistoimintaharjoituksia on
järjestetty vuosien varrella useita kymmeniä.
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KUVA 13. EKTurva on valtakunnallinen esimerkki maakunnallisesta yhteistyöstä.

3.2.5. Ensihoitoyhteistyö
Etelä-Karjalan pelastustoimen alueella ensihoidon tuottamisesta vastaa kokonaisuudessaan EteläKarjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote. Etelä-Karjalan pelastustoimen alueella järjestetään
ensivastetoimintaa pelastuslaitoksen, sivutoimisten palokuntien ja sopimuspalokuntien toimintana.
Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan ensihoitoa tukevaa kiireellistä henkeä pelastavaa toimintaa, kuten
vakavasti loukkaantuneen tai sairastuneen henkilön ensiapua, tilan arvioimista ja hoidon aloittamista
tapahtumapaikalla.
Ensivastetoiminnasta on tehty erillinen sopimus pelastuslaitoksen ja Eksoten kanssa.
Pelastustoimen ja ensihoidon osalta voidaan käyttää samaa asemaverkostoa, samoja tukitoimintoja,
osin samaa henkilöstöä, samoja toimintamalleja ja yhteisiä harjoituksia sekä yhteistä vara- ja
suuronnettomuusvalmiutta. Pelastustoimen hajautettu asemaverkosto ja valmiudessa oleva
pelastushenkilöstö ovat merkittävä voimavara ensihoidon ruuhka- ja suuronnettomuustilanteissa
sekä poikkeusoloissa.
3.2.6. Pelastuslaitoksen organisointi maakuntaan
Pelastustoimen järjestämislain perusteella maakunnan valtuusto päättää pelastustoimen
palvelutasosta. Velvoite erottaa pelastustoimen järjestäminen ja tuottaminen toteutetaan siten, että
maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus vastaavat pelastustoimen järjestämisestä. pelastustoimen
tuottamisesta vastaa pelastuslaitos-liikelaitos. Pelastuslaitoksen toimiessa valtakunnallisena
sisäisen turvallisuuden viranomaisena, tarkoituksenmukaisin organisoimisen malli on
pelastustoimen järjestäminen itsenäisenä liikelaitoksena. Itsenäisenä liikelaitoksena pelastuslaitos
saavuttaa viranomaistoimivallan näkökulmasta riittävän riippumattomuuden.
Tavoitteena on, että pelastuslaitoksissa tulevaisuudessa kerätään systemaattisesti luodun
järjestelmän kautta (sovittu hallintajärjestelmä) erilaista tietoa (auki kirjoitetut prosessit) ja sovitetaan
analysoitu tieto ennalta päätettyyn tavoitetilaan (= palvelutasopäätös).
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Pelastuslaitoksen ydinprosessit:
a) Onnettomuuksien ehkäisy. Onnettomuuksien ehkäisyn ydinprosessilla tarkoitetaan niitä
toimenpiteitä, joilla pienennetään onnettomuuden todennäköisyyttä ja ennalta varautumalla
vähennetään onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja.
b) Pelastustoiminta. Pelastustoiminnan ydinprosessilla tarkoitetaan ihmisten, omaisuuden ja
ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi, vahinkojen rajoittamiseksi ja seurausten
lieventämiseksi onnettomuuksien sattuessa tai uhatessa kiireellisesti suoritettavia
toimenpiteitä; myös valmiuslain ja puolustustilalain tarkoittamissa poikkeusoloissa sekä
edellä mainittuihin tehtäviin varautumista.
c) Pelastuslaitos
ensihoidon
toteuttajana.
Pelastuslaitos
ensihoidon
toteuttajana
ydinprosessilla tarkoitetaan äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoitoa
tapahtumapaikalla tai kuljetuksen aikana kuten siitä on terveydenhuoltoviranomaisen kanssa
yhteistyösopimuksessa määritelty. Osana ensihoitopalvelua pelastuslaitos toteuttaa myös
ensivastetoimintaa.
d) Varautumisen tuki. Varautumisen tukemisen ydinprosessilla tarkoitetaan kuntakonsernin
(kunnat, kuntayhtymät sekä muut kunnalliset toimijat) ja tulevan maakuntakonsernin
toimijoiden sekä pelastuslaitoksen ydinprosessien tukemista toimintojen jatkuvuuden
hallinnassa. Mikäli maakunta niin päättää, voi pelastuslaitos hoitaa myös maakunnalle
lainsäädännössä osoitettavaa varautumisen alueellisen yhteensovittamisen tehtävää.

3.3. Elinvoimapalvelut
Elinvoimapalvelut muodostuvat seuraavista palvelukokonaisuuksista:




aluekehittäminen ja kasvupalvelut (työllisyys- ja yrityspalvelut)
maaseutupalvelut (lomituspalvelut ja muut maaseutupalvelut)
alueidenkäyttö-, liikenne- sekä ympäristöpalvelut (sis. kalat ja vedet).

3.3.1. Aluekehittäminen ja kasvupalvelut
3.3.1.1. Aluekehittäminen
Maakunta toimii oman alueensa aluekehittämisviranomaisena ja tekee tässä tehtävässä yhteistyötä
alueen kuntien kanssa. Aluekehittäminen on laajaa, eri hallinnonalojen ja eri aluetasojen toimintaa
alueiden kehittymiseksi ja toisaalta erityisiä alueiden kehittämistoimia. Maakunnan
elinvoimapalveluilla tuetaan kokonaisuudessaan maakunnan kasvun ja kilpailukyvyn kehittymistä.
Maakunta kokoaa leveämmät hartiat kehittämistoimiin muun muassa kasvupalveluilla, maaseudun
ja innovaatioympäristön kehittämisessä, koulutustarpeiden ennakoinnissa, kulttuuri-, liikenne-,
ympäristö- ja kalatalousasioissa sekä aluesuunnittelussa. Aluekehittämisellä on yhdyspintaa myös
sote-palveluihin muun muassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.
Aluekehityslailla säännelty maakuntaohjelma on otettava huomioon maakunnan viranomaisten
toiminnassa. Maakunnan kehittämisen strategisen suunnittelun ja toimeenpanon kokonaisuuteen
kuuluu maakuntaohjelman ja muiden toimiala-/substanssistrategioiden (mm. matkailustrategia)
laatimisen lisäksi muun muassa tiedonvälitystä, ennakointi-, verkosto- ja aktivointityötä, resurssien
koordinointityötä, edunvalvontaa ja rahoittajaviranomaisen tehtäviä.
Etelä-Karjalan maakuntaan siirtyy kuluvan EU-ohjelmakauden rahoitusviranomaisen tehtäviä:


Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 välittävän viranomaisen tehtävät Uudenmaan
liitosta, Etelä-Karjalan liitosta ja Hämeen ELY-keskuksesta. Rakennerahasto-ohjelman
rahoitus on Etelä-Karjalassa ohjelmakaudella 2014–2020 yhteensä 36,2 miljoonaa euroa
sisältäen Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen. Tukea
suunnataan sekä alueellisiin kehittämishankkeisiin että yritystukiin.
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Manner-Suomen maaseutuohjelmarahoitukseen 2014–2020 liittyvät tehtävät KaakkoisSuomen ELY-keskuksesta (ks. 3.3.2. maaseutupalvelut).
Kaakkois-Suomi–Venäjä CBC-ohjelman 2014–2020 hallintoviranomaisen tehtävät.
Ohjelman rahoitus ohjelmakaudella 2014–2020 on yhteensä 77 miljoonaa euroa, josta lähes
puolet on EU-rahoitusta ja loput Suomen ja Venäjän rahoitusta. Ohjelman ydinalueeseen
kuuluvat Suomen puolella Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Etelä-Savo ja Venäjän puolella
Pietari ja Leningradin alue.

3.3.1.2. Kulttuuri ja identiteetti
Maakuntalakiin on kirjattu tehtäväksi kulttuuria koskevien suunnitelmien yhteensovitustehtävä ja
maakunnallisen identiteetin edistäminen. Maakunnalla on kuntarajat ylittävän yhteisen tekemisen
organisoijan ja tukijan rooli, kun kulttuuripalveluiden järjestämisvastuu on kunnissa. Maakunnallisten
sote-palvelujen yhteydessä on huomioitava taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten
mahdollistaminen ja aluesuunnittelussa kulttuuriympäristön hoidon edistäminen ja huomioiminen.
Kulttuuri jakautuu maakunnan tehtävissä moniin eri yhteyksiin: kulttuurin yleinen koordinointi ja
identiteetin vaaliminen ovat osa aluekehittämistehtäviä, sote-alalla kulttuuripalveluja hyödynnetään
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, kulttuuriympäristöön liittyvät asiat ovat osa
aluesuunnittelua ja kasvupalveluissa kulttuuri näkyy luovan talouden, työllisyyden ja yrittäjyyden
edistämisessä ja osana kotouttamistoimia. Sillä on keskeinen rooli maakunnan elin-, veto- ja
pitovoiman ylläpitäjänä.
Kulttuuritoiminnan tavoitteena on tuottaa hyvinvointia ihmisille, yrityksille ja ympäristölle. Toiminnan
moottorina on tiivis yhteistyö maakunnan sisällä kulttuuriin liittyviä asioita hoitavien henkilöiden
kesken ja aktiivinen verkostotyö. Kannustimena toimisivat maakunnan järjestöavustukset. EteläKarjalan tulee olla mukana kansallisessa kehittämistoiminnassa ja tehdä aktiivista yhteistyötä
ministeriöiden ja muiden kansallisten verkostojen kanssa sekä tavoitella aktiivisesti kansallista ja
EU-tasoista kulttuuriin liittyvää rahoitusta.
3.3.1.3. Innovaatioympäristön kehittäminen
Innovaatioympäristön kehittäminen on investointi uuden ja tuottavan elinkeinotoiminnan
synnyttämiseksi. Maakunnan tehtävänä on koordinoiva ja toimijoita yhteen tuova,
rahoitusmahdollisuuksia laajempi rooli innovaatiotoiminnassa huomioiden niin alueelliset, kansalliset
kuin kansainväliset verkostot. Maakunnan kannalta keskeisiä näkökulmia ovat:




strateginen sidosryhmäyhteistyö sekä yhteisten linjausten muodostaminen alueellisten
resurssien kohdentamiseksi innovaatioympäristön kehittämiseen
yleisen innovaatiokapasiteetin ja -kyvykkyyden kasvattaminen sekä innovaatioekosysteemit
yritysten kehittämistoiminnan aktivointi ja rahoitus.

Innovaatioympäristön kehittämisessä keskeinen ohjaava prosessi on älykäs erikoistuminen, jota
kuvaa Etelä-Karjalan innovaatiostrategia 2018–2021. Innovaatioympäristön kehittämisen tavoitteiksi
strategiakaudelle on tunnistettu uusien kokeiluympäristöjen synnyttäminen, osaamispohjaisen
yrittäjyyden edistäminen sekä Etelä-Karjalan osaamisprofilointi. Temaattiset kärkialat
strategiakaudella ovat puhdas energia ja ympäristö, uudet teolliset menetelmät ja materiaalit, sekä
älykkäät palvelut. Nämä kehittämisen tavoitteet ja kärkialat, sekä läpileikkaava digivoima on
integroitu myös osaksi Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa 2018–2021.
3.3.1.4. Yrityspalvelut
Kasvupalvelulla yhdistetään työvoima- ja elinkeinopolitiikka. Yrityksen kasvua tuetaan osaavalla
työvoimalla. Yrityspalvelut siirtyvät ELY-keskuksista ja TE-toimistosta maakuntaan, jos se haluaa
niitä järjestää. Yrityspalvelut ovat harkinnanvaraisia palveluita, lukuun ottamatta rakennerahastojen
yrityspalveluja sekä erityisesti palkkatukea, johon maakunnan on varattava rahoitusta. Maakunnan
on tehtävä valintoja siitä mihin yrityssegmenttiin palveluja suunnataan sen laatiman kasvustrategian
mukaisesti. Palvelutaso tulee eriytymään maakuntien välillä.
Kasvupalvelun sisältölakiluonnosten mukaisesti, maakunnan on mahdollista järjestää seuraavan
tyyppisiä yrityspalveluja:
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starttiraha
palkkatuki
kehittämis- ja investointiavustus
kehittämispalvelut/palveluseteli
toimintaympäristötuki
koulutuksen yhteishankinta, ns. rekrytointikoulutukset.

Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen kohdalla tarvitaan koordinaatio ja selkeät roolit kuntien
elinkeinotoiminnan, maakunnan kasvupalvelun, sekä kansallisen toiminnan (lähinnä Business
Finland) kesken. Tavoitteena on luoda yritysasiakkaalle saumaton ja kustannustehokas
palvelupolku, joka perustuu ratkaisukeskeisyyteen. Tämä vaatii yhteisymmärrystä, osaamisen
ylläpitoa ja yhdessä tekemistä. Asiaa työstetään ELY-vetoisessa kasvupalvelu-pilottihankkeessa,
jonka työn pohjalta on tarkoitus laatia esitys.
Maakunnan on huolehdittava, ettei se järjestä päällekkäisiä kilpailevia palveluja kunnan tai valtion
palvelujen kanssa. Allianssin ja yhteistyön on tarkoitus poistaa päällekkäisiä palveluita sekä luoda
parhaat ja kustannustehokkaimmat palvelut ja palvelupolut maakunnan kasvuyrityksille.
Synergiaa muodostunee eri rahastojen hallinnoinnin keskittämisestä maakuntaan. Tavoitteena on,
että yrityspalveluhenkilöstö osaisi taidokkaasti käyttää kaikkia käytettävissä olevia
palveluinstrumenttejaan. Tämä vaatii jossain määrin osaamisen kehittämistä. Tavoitteena on myös,
että seudulliset yrityspalvelut toimisivat aktiivisesti markkinoiden palvelujen yritysrajapinnassa, jotta
alueen yritykset saadaan kasvu-uralle. Synergian ja kustannustehokkuuden nimissä on myös
huomioitava mahdollisuus maakuntien yhteisiin hankintoihin ja yhdessä järjestämiseen.
Yrityspalvelujen palvelutarpeen arviointi, hakemusten käsittely tai ohjaus kunnan/valtion palveluihin
ovat järjestäjän tehtäviä. Lisänä on yritysten aktivointitehtäviä itse tehtyinä, verkoston tekeminä ja
tarvittaessa myös palveluntuottajalta hankittuna palveluna. Varsinaiset palvelut (esim. koulutusta tai
konsultointia) tuottavat yksityiset palveluntuottajat. Rahoitus voisi kohdistua myös yrityksen
investointiin, jolloin erillistä palveluntuottajaa ei tarvita.
Suunnittelu, seuranta, hankinta, hallinta, valvonta, asiakaspalautteet ja yhteistyöverkostot ovat kaikki
järjestäjän tehtäviä. Yrityspalveluista tulee kiinteä pieni osa muita kasvupalveluja
järjestäjäorganisaatiossa, jolla on kiinteä synergia myös maaseutupalvelujen yrityspalvelujen sekä
rakennerahastoasioiden kanssa.
Keskeistä osaamista on:
 verkostona toimiminen, verkostojen johtaminen
 ennakointi
 tiedolla johtaminen
 asiakkuusosaaminen
 palvelumuotoilu
 innovatiiviset hankinnat ja sopimukset
 markkinavuoropuhelu (myös sote)
 yhteistyömallien rakentaminen.
Elinvoimalautakunnan tehtävät:
 kasvupalvelustrategian tai toimenpideohjelman vahvistaminen
 resursointi, palvelusortimentin valinta, rahoituslinjaukset (millaisille yrityksille, mihin
tarkoituksiin ym.)
 tavoitteet, mittarit, seuranta, mahdolliset muutokset vuosittain.
Sidosryhmärakenteiden tulee olla tiiviit lautakunnan ja muun muassa Yrittäjäjärjestön,
Kauppakamarin, MTK:n ja oppilaitosten edustajien kesken. Yhteistyö voi koordinoitua jatkossa uusin
toimintatavoin myös maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kautta. Palvelujen puolella on haettava
tiivis asiantuntijaryhmä, luotava synergiaa maakunnan toimintojen välille sekä vahvistettava
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järjestäjien yhteistä osaamista muun muassa ennakoinnissa, hankinnoissa, seurannassa ja
yhteistyössä.
Mikäli yrityspalveluihin käytettävä rahamäärä jää kovin pieneksi, voisi olla järkevää kilpailuttaa
hankintoja laajemman alueen yhteistyönä. Näin innostettaisiin palveluntuottajia myös kehittämään
uusia palveluja joista voisi tulla heille aitoa liiketaloudellista ansaintaa.
3.3.1.5. Työllisyyspalvelut
TE-toimiston nykyiset työllisyyden hoidon tehtävät olisivat muodostaneet merkittävän osuuden
kasvupalveluista. Järjestämisen (mm. palveluntuottajien valinta/palvelujen hankinnat, palvelujen
saatavuuden varmistaminen) ja tuottamisen lisäksi työllisyyspalveluihin liittyy myös
viranomaistehtäviä (mm. työnhakijaksi rekisteröityminen, opiskelijavalintaan, koulutuksen ja
palvelun keskeyttämiseen liittyvät päätökset, palkkatukipäätökset). Kasvupalvelujen lakiesityksessä
ja siihen liittyvissä substanssilakiluonnoksissa olisi säädetty että:
 Työttömän määritelmä laajenee kattamaan kaikki, jotka eivät tee kokoaikaisesti työtä
yhdenjaksoisesti yli kahta viikkoa tai opiskele päätoimisesti.
 Maakunnan tulisi järjestää alueelleen riittävä määrä palvelupisteitä käyntiasiointia varten.
 Maakunta voisi jatkossa tehdä itse tai antaa palveluntuottajan hoidettavaksi asiakkaan
palveluprosessiin liittyviä tehtäviä.
 Jos asiakkaan palvelutarvetta vastaavaa palvelua tuottaisi useampi palveluntuottaja, asiakas
voisi valita palvelutuottajan.
 Maakunnan järjestämiin (tuottaja voi olla myös palveluntuottaja) rekrytointipalveluihin kuuluisi
tiedon välittäminen osaavan työvoiman saatavuudesta, työtilaisuuksista, rekrytointiin ja
työnhakuun liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä työtilaisuuksien ja työnhakijoiden
yhteensovittaminen. Maakunta voisi tuottaa myös muita rekrytointia ja työnhakua tukevia
palveluja. Lisäksi maakunta myös järjestäisi ja tuottaisi rekrytointipalveluna Eures- ja muita
kansainvälisen työnvälityksen palveluja.
 Maakunnan järjestämiin (tuottaja voi olla myös palveluntuottaja) osaamisen
kehittämispalveluihin kuuluisi ammatinvalinta- ja uraohjaus ja kasvupalvelukoulutus
(ammatillista ei tutkintoon tavoitteista koulutusta, kotoutumiskoulutus, työnantajien kanssa
yhdessä hankittavaa koulutusta). Lisäksi maakunta voisi järjestää myös muita
henkilöasiakkaan osaamista kartoittavia ja kehittäviä palveluja.
Lakiesityksessä viitattiin maakunnan järjestämiin kasvupalveluihin. TE-toimisto hoitaa nykyisellään
työllisyyden kenttään liittyen myös muun muassa työttömyysturvaan, vuorotteluvapaisiin, VOSrahoitteiseen työvoimakoulutukseen (osin yhdessä ELY:n kanssa), työttömyysetuudella tuettuihin
omaehtoisiin opintoihin ja työntekijän oleskelulupiin (mm. tehdään osapäätöksiä ja kirjataan
työsuhteen ehtoja) liittyviä tehtäviä.
Asiakasprosessien/palveluketjujen sujuvuuden näkökulmasta niihin liittyvä päätöksenteko on TEtoimistossa toistaiseksi pidetty mahdollisimman laajalti asiakkaiden palvelusta vastaavien
asiantuntijoiden tehtävänä – asiantuntija, joka ohjaa asiakkaan palveluun, voi pääosin myös tehdä
päätöksen palvelusta (mm. kokeilut ja valmennukset). Mikäli järjestämistä ja tuottamista jouduttaisiin
tulevaisuudessa merkittävästi erottamaan toisistaan, olisi riskinä palvelun kokonaistehokkuuden
heikkeneminen eriyttämisen synnyttäessä viiveitä ja osin myös päällekkäisyyksiä
asiakasprosesseihin. Lain sanamuodot vaikuttavat merkittävästi siihen, mitä on pakko tehdä ja mitä
taas voi tehdä. Näin ollen omaa tuotantoa oli tarkoitus arvioida uudelleen, kun lakiesitykset olisi
hyväksytty.
Maakunnan niin sanotussa käynnistämisvaiheessa, lain sen mahdollistaessa, työllisyyden hoitoon
liittyvät asiakaspalvelutehtävät (tuotanto, osin myös järjestämis- ja viranomaistehtäviä) olisi ollut
perusteltua henkilöasiakkaiden osalta organisoida perusrakenteet ja resurssit hyvin pitkälle nykyisen
kaltaisella toimintamallilla, jossa asiakaspalvelu muodostaa kolme eri kokonaisuutta:
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nuorten palvelut
 asiakkaina alle 30-vuotiaat työnhakijat (ml. kotoutujat), joiden palvelutarpeena on
rekrytointi- tai osaamisenkehittämispalvelut
aikuisten palvelut
 asiakkaina 30≥vuotiaat työnhakijat (ml. kotoutujat) joiden palvelutarpeena on
rekrytointi- tai osaamisenkehittämispalvelut
tuetun työllistymisen palvelut
 asiakkaina työnhakijat, joiden palvelutarpeena on tuettu työllistyminen tai
monialainen yhteispalvelu

Toimintamalli on otettu käyttöön maaliskuussa 2018.Kokonaisuuksien alla asiakas palvellaan hänen
asiantuntijansa kanssa (tarvittaessa monialaisesti yhteistyössä myös muiden toimijoiden kanssa)
tekemän palvelutarpeen arvioinnin pohjalta siten, että ensisijaisena tavoitteena on asiakkaan
työllistyminen ja häntä tuetaan tuohon tavoitteisiin joko suoraan tai tarvittavin palveluin.
Ammatinvalinta- ja uraohjauksen psykologipalveluja lukuun ottamatta palvelut tuotetaan muiden kuin
TE-asiantuntijoiden toimesta, TE-toimisto on järjestäjän roolissa osassa tarjottavia palveluja, mutta
ei kaikissa (esim. oppilaitosten ja eri hankkeiden palvelut). Vastaavasti voidaan toimia
maakunnassa, sillä edellytyksellä, että ohjataan asiakkaita hänen tarpeensa mukaan myös muihin
kuin varsinaisiin kasvupalveluihin. Palveluketjuissa mukana olevat toimijat vaihtelevat asiakkaan
tarpeen mukaan.
Nuorten palveluissa asiakasta palvellaan ”ohjaamomaisena” toimintana matalalla kynnyksellä hänen
palvelutarpeensa mukaan, sovittaen yhteen nykyisiä TE-palveluja, kuntien nuorisopalvelua ja
Eksoten sote-palveluja. Palveluun osallistuu lisäksi muun muassa oppilaitoksia. Toiminnan taustalla
on sopimus, joka on tällä hetkellä muotoutumassa:
 Työttömänä oleva nuori ohjataan työhön, opiskelemaan, hänen palvelutarpeensa mukaisiin
kasvupalveluihin (hankitaan palveluntuottajilta) tai yhteistyöverkoston palveluihin.
 TE-toimisto on saanut 2018 alusta 4-vuotisen toimintamenomäärärahojen lisäyksen
Ohjaamo-toiminnan vakiinnuttamiseen. Määrärahan on ilmoitettu siirtyvän maakuntien
yleiskatteelliseen rahoitukseen. Saatu rahoitus on Etelä-Karjalassa käytetty neljän (4)
asiantuntijan rekrytointiin asiakaspalvelutyöhön ja toiminnan edelleen kehittämiseen.
 Kesän 2018 aikana käynnistyi kokeiluna nuorille suunnattu palvelu, jossa ulkopuolinen
palveluntuottaja ottaa vastuulleen tietyn joukon asiakkaita ja hakee heille palvelussa olon
aikana positiivisia siirtymisiä työmarkkinoilla. Palveluntuottaja saa maksun pääosin
tulosperusteisesti. Tuloksia kokeilusta sen arvioimiseksi, olisiko osa tai koko palveluketjua
perusteltua hankkia maakunnassa palveluntuottajalle saadaan aikaisintaan loppukeväällä
2019.
Jo syksyllä 2017 käynnistyi yli 30-vuotiaille työttömille suunnattu vastaava kokeilu, jossa
palveluntuottaja on ottanut asiakkaan vastuulleen palveluun enintään 6 kuukauden ajaksi, tukien
asiakasta työllistymisessä eri keinoin. Tulosperusteisuuden lisäksi kokeilu on pitänyt sisällään myös
asiakkaan valinnanvapauteen liittyvän kokeilun. Alustavia tuloksia palvelun vaikuttavuudesta on jo
saatavissa, mutta ostopalvelukokeilun edelleen jatkuessa varsinainen arviointi hyödyistä ja opeista
maakuntaa varten tehdään vasta loppukeväällä 2019.
Tuetun työllistymisen palvelutarpeen asiakkaiden palvelujen osalta Etelä-Karjalan työllistymistä
edistävän monialaisen yhteispalvelu sopimuksen osaksi on kirjattu työllisyyskokeilu, jossa
palvelutarpeen mukaisia työnhakija-asiakkaita palvellaan sovittaen yhteen TE-palveluja, Eksoten
sote-palveluja ja Kelan palveluja. Kokeilussa haetaan mallia vaikeimmin työllistyvien palveluun myös
tulevaa ajatellen ja tarkastelussa on parasta aikaa myös kolmannen sektorin toimijoiden rooli
palvelujen tuottamisessa. Alun perin kokeilu käynnistyi kesällä 2017. Nyt tehty jatko on sovittu
vuoden 2021 loppuun ja sen rinnalle ollaan laatimassa Etelä-Karjalan työllisyystoimijoiden (mm. TEtoimisto, ELY-keskus, kunnat, oppilaitokset, kolmas sektori) yhteistä työllisyysohjelmaa.
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3.3.1.6. Maahanmuutto ja kotouttaminen
Etelä-Karjalassa kotouttamistoiminnan kokonaisuus on yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Vaikka
maahanmuuttajataustaisten maakunnan asukkaiden palvelu monin osin on täysin samaa kuin
muidenkin asukkaiden palvelu, nimettiin uudistuksen edetessä tähänkin oma valmistelunyrkki
tarkastelemaan maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvää tehtävä- ja palvelukenttää sekä
tarvittavilta osin niiden huomioimisen myös muiden työllisyyteen ja soteen liittyvien palvelujen
suunnittelussa.
Etelä-Karjalassa tehdään hyvää monialaista yhteistyötä kotouttamiseen ja maahanmuuttoon liittyen.
Maakunnassa on yhdessä kuntien, TE-palvelujen, ELY-keskuksen ja Eksoten kanssa laatima EteläKarjalan kotouttamisohjelma vuosille 2017-2020, jossa kuvataan kotoutumisen nykytilaa,
tulevaisuuden kuvaa, sen tavoitteita ja yhteisiä toimia. Nykyinen ohjelma mukailee valtakunnallisen
ohjelman tavoitteita. Ellei se perustellusta syystä olisi tarpeetonta, tulisi maakunnan myös
tulevaisuudessa laatia maakunnallinen maahanmuuton ja kotouttamisen ohjelma. Työryhmä päivitti
kotouttamisen tilannekuvan ja luonnosteli maakuntakokonaisuutta tarkemmin tulevan valmistelun
pohjaksi.
Kotouttamisen nykyisistä tehtävistä ja vastuista löytyy kootusti tietoa Kotouttamisen
osaamiskeskuksen nettisivuilta. TE-toimiston ja ELY-keskuksen vastuulla olevien tehtävien hoito on
siirtymässä uudistuksessa maakunnille. Kunnat ovat antaneet Eksoten hoidettavaksi kotoutumisen
tehtäviä. Edellä mainittujen tehtävien osalta vastuunjaot ja mahdolliset sopimustarpeet esimerkiksi
kuntien kanssa on tarkastelematta. Kotoutumislain luonnoksen perusteella maakunta on
pääsääntöisesti sekä palvelujen järjestäjä että tuottaja ja tehtävistä suuri määrä on
viranomaistehtäviä. Maakunta vastaisi siitä, että sen alueella on toimipisteitä ja palveluita, joissa on
tarjolla kotoutumisen alkuvaiheen neuvontaa sekä ohjausta tarvittaviin palveluihin. Maakunnan tulisi
myös huolehtia, että asiakkailla on käytettävissä kotoutumissuunnitelmassa sovittuja kotoutumista
edistäviä palveluja. Ulkopuolista palveluntuottajaa voitaisiin käyttää neuvonta- ja ohjaustehtävissä,
kielellisessä alkukartoituksessa, kotoutumiskoulutuksessa, turvapaikan kautta oleskeluluvan
saaneiden palvelussa ja perheryhmäkodeissa.
Kotoutumiseen liittyvien tehtävien lisäksi maakuntiin on todennäköisesti siirtymässä myös
oleskelulupaprosesseihin liittyviä tehtäviä, mikäli ulkomaalaislakiin ei tule muutoksia esimerkiksi
työntekijän oleskelulupiin liittyvän tarveharkinnan osalta. Kaakkois-Suomen TE-toimisto on yksi
valtakunnallisista kansainväliseen työnvälitykseen erikoistuneista TE-toimistoista ja sen nykyiseen
tehtäväkenttään kuuluu sekä Eures-työnvälitykseen että työntekijöiden oleskelulupahakemusten
käsittelyyn liittyviä tehtäviä (Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja
Pohjois-Karjalan ELY-keskusten alueilla). Tällä hetkellä ei ole tiedossa tulevatko edellä mainitut
vastuut ja tehtävät muuttumaan valmisteilla olevassa uudistuksessa.
3.3.2. Maaseutupalvelut
Tulevan maakunnan maaseutuhallinto muodostuu nykyisistä Etelä-Karjalan maaseututoimen ja
Kaakkois-Suomen ELY:n maaseutupalvelut -yksikön hoitamista tehtävistä ja resursseista. Lisäksi
maaseutuhallinnon omaksi kokonaisuudeksi muodostetaan Savitaipaleen ja Parikkalan
lomituspalveluyksiköistä siirtyvät tehtävät ja resurssit siinä muodossa kuin uusi lomituspalvelulaki
edellyttää. Lain valmistumista odotetaan elokuussa.
Osaaminen ja resurssit Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hallinnoimien maaseuturahastotehtävien
(maksajavirasto) sekä maakunnan liittojen ja Hämeen ELY-keskuksen hallinnoiman
rakennerahaston kokonaisuudet sovitetaan mahdollisimman tehokkaasti yhteen. Yhteistyötä muiden
maakuntien kanssa tehdään sopimuspohjaisesti.
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KUVA 14. Maaseutupalveluihin sisältyy monenlaisia palveluja.

Maksajavirastokokonaisuus käsittää viljelijätuen sekä muun rahoituksen. Ruokavirasto ja maakunta
solmivat
maksajavirastosopimuksen,
jossa
maakunta
sitoutuu
noudattamaan
maksajavirastosäädöksiä ja organisoimaan palvelunsa selkeästi. Maakunnan vastuulla on myös
palvelujen resursointi ja tehtävien eriyttäminen (tukien myöntäminen, maksatukset, sitoumukset ja
sopimukset, valvonta, jatkotoimet). Toiminnassa noudatetaan ISO27001 tietoturvastandardia
(koskee kaikkia maksajavirastotehtäviin osallistuvia) ja käytetään maksajaviraston osoittamia
tietojärjestelmiä.
Palvelukokonaisuuteen kuuluu palveluina asiakkaiden koulutus, tukihakemusten vastaanotto ja
käsittely, tarvittaessa tilakäynti, hallinnollinen ja paikan päällä tapahtuva valvonta, tukien ja
korvausten myöntäminen, maksatus sekä mahdollinen tukien takaisinperintä ja muut jatkotoimet.
Nykyisin tehtäviä toteuttavat ELY-keskukset ja kuntien yhteistoiminta-alueet, joita Etelä-Karjalassa
on vain yksi. Näin ollen uudistuksessa tehtävät suunnitellaan maakunnassa kokonaisuutena.
Etelä-Karjala
0,52
0,07
1,75

1,72

12,69

18,23

Etelä-Karjalassa maksetut viljelijätuet sekä
hanke-, yritys- ja rakennetuet vuonna 2017 (milj.
euroa) (Lähde: KAS ELY)

Suorat tuet
Ohjelmatuet
Markkinatuet
Hanketuet
Yritystuet
Rakennetuet
KUVA 15. Etelä-Karjalassa vuonna 2017 maksetut maaseudun tuet.
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Valmistelussa on noussut myös tarve kartoittaa muuta tukirahoitusta ja tehtävien liittymistä toisiinsa
asiakasnäkökulmasta sekä tehtävien synergioiden kautta. Maaseutuohjelman yritys- ja
kehittämishankerahoitustehtäviä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa hoitavien ja rakennerahastoohjelman yritys- ja hankerahoitusten (ESR, EAKR) tehtäviä Hämeen ELY-keskuksessa, Uudenmaan
liitossa ja Etelä-Karjalan liitossa hoitavien kanssa on suunniteltava toimiva yhteistyökuvio ja sitä
kautta synergiaetua. Liiton hallitus on jo ilmoittanut, että rakennerahastotehtävät kotiutetaan EteläKarjalan maakuntaan.
Lisäksi kokonaisuuteen voisi soveltuvin osin kuulua Etelä-Karjalan liiton hallinnoima KaakkoisSuomi–Venäjä CBC-ohjelma sekä Euroopan kalatalousrahaston rahoitus Varsinais-Suomen
ELY:ssä.

KUVA 16. Maaseutupalvelujen ja kehittämisrahoituksen resurssit kuvattuna yhdessä taulukossa. ELY:n
henkilöstö on jaettu väkimäärän suhteessa 40/60, yritys- ja hankerahoituksen resurssi on jaettu RRrahoituksen suhteessa.

Maaseutupalveluissa ohjataan ja neuvotaan asiakkaita viljelijä- ja rakennetukiin sekä
ympäristösopimuksiin liittyvissä asioissa. Maakunnan etu on myös se, että rahoituksen kysynnän
edistäminen ja viestintä vahvistuisi entisestään uudistuksen myötä.
Tehtäviä
tarkastellaan
myös
maakunnan
rajojen
yhteistyömahdollisuuksia naapurimaakuntien kesken.

yli

ja

selvitetään

soveltuvia

3.3.2.1. Lomituspalvelut
Maakuntalaki luonnoksen mukaisesti maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluiden
järjestäminen ja lomituksen paikallisviranomaistehtävät siirtyvät uudelle maakunnalle. Lomituksen
siirrosta maakuntien tehtäväksi on todettu lakiluonnoksessa, että se on sopusoinnussa
kilpailulainsäädännön kanssa ja että lomituspalvelujen yhdenvertainen, laadukas ja
kustannustehokas toteutuminen koko maassa voitaisiin näin turvata. Lomituspalvelulainsäädäntö
tulee uudistumaan, mutta se on viivästynyt.
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Tällä hetkellä Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) vastaa palvelujen toimeenpanosta ja
paikallishallinnon järjestämisestä. Paikallishallinnosta ja lomituspalvelujen järjestämisestä
vastaavana paikallisyksikkönä toimii joko Melan kanssa toimeksiantosopimuksen tehnyt kunta tai
eläkelaitoksen oma paikallisyksikkö. Lomituksen paikallishallinto perustuu tällä hetkellä kuntien ja
Melan välisiin toimeksiantosopimuksiin. Palvelut tuotetaan pääosin kuntien palkkaamien lomittajien
avulla. Yksityisiä palveluja käytetään kunnallisen palvelun täydentäjänä. Maatalousyrittäjät voivat
myös järjestää palvelunsa itse valtion korvauksella niin halutessaan.
Etelä-Karjalan maakunnassa toimii tällä hetkellä kaksi lomituspalvelujen paikallisyksikköä (Parikkala
ja Savitaipale). Savitaipaleen lomituspalveluiden paikallisyksiköllä on toimipiste myös
Lappeenrannassa. Lomituspalvelua tarjotaan samoissa yksiköissä maaseutuhallinnon kanssa.
Lomituspalvelua tarjotaan erittäin laajalla maantieteellisellä alueella Saimaan ympärillä.
Pääsääntöisesti lomittajat työskentelevät alueella, jolla he asuvat, mutta alueella liikutaan töiden
mukaisesti. Parikkalan kunta vastaa lomituspalveluista Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden ja
Enonkosken kuntien alueella sekä Imatran kaupungin alueella ja Savonlinnan kaupungin itäisellä
alueella. Parikkalan yksikön asiakaskunnasta 45 prosenttia on Etelä-Savon puolella ja osa
maatalouslomittajista asuu Etelä-Savon puolella. Savitaipaleen kunta vastaa lomituspalveluista
Lappeenrannan kaupungin ja Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kuntien alueella.
Laajan alueen haasteena on lomittajien asuminen suhteessa tilojen sijaintiin, koska tiloja sijaitsee
palvelualueen reuna-alueilla. Päivittäiset ajomatkat ovat nyt enintään 120 kilometriä.
Tämän hetkisten tietojen pohjalta maakunnan palvelukseen on siirtymässä hallintohenkilöstöä
yhteensä 6,45 htv:tä ja maatalouslomittajia yhteensä 72,49 htv:tä. Etelä-Karjalassa on tarkoitus pitää
kaksinapainen rakenne myös jatkossa, vaikka hallinnollisesti palvelut ovatkin maakunnan hallintoa.
Vaikka hallinnollisesti uudistuksessa yhdistetään resursseja, palvelut on kuitenkin pidettävä edelleen
lähellä asiakkaita. Tavoitteena tulee olla, että asiakkaiden tarvitsemat maaseutupalvelut ovat
asiakkaiden saavutettavissa ”yhden parkkipaikan periaatteella”.
On oletettavaa, että jatkossa sähköinen asiointi ja sähköiset palvelut tulevat lisääntymään niin
asiakkaiden kuin työntekijöiden osalta. Näin ollen Etelä-Karjalan lomitusyksiköt seuraavat tällä
hetkellä asiointia ja sen kehittymistä palvelupisteissä sekä sähköisesti, koska asioinnin kehitys
vaikuttaa tuleviin palvelupisteisiin ja palvelumuotoihin. Sähköisesti asioivien osalta toimipisteiden ja
työntekijöiden paikkasidonnaisuus on vähentynyt ja toiminta voi olla hajautettua. Valtakunnallisesti
valmistelussa on keskitytty lomituspalveluiden tietojärjestelmän uusimistarpeisiin ja sen integrointiin
osaksi maakuntahallintoa.
Lomituspalveluiden maakuntavalmistelussa on edelleen linjaamatta peruskysymyksiä kuten: Miten
järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan. Mitä organisaatiomuotoa käytetään palveluihin
tulevaisuudessa. Suurin pohdinta käydään, siitä miten lomituspalveluiden toteutetaan jatkossa –
omana hallinnollisena kokonaisuutena koko maakunta vai osittain ostopalveluilla naapurimaakuntien
kanssa. Palveluiden kokoamiseen on halukkuutta, mutta maantiede ja muut perustelut on
huomioitava. Haasteina on tulevaisuudessa maatilojen vähenevä määrä ja samalla etäisyydet
tilakoon kasvaessa kasvavat. Ammattitaitoisista ja osaavista lomittajista on alitarjontaa varsinkin
harvasti asutulla alueella. Työnantajan tulisi olla niin vetovoimainen kuin mahdollista, vaikka ala ei
olekaan kasvava.
3.3.3. Alueidenkäyttö, liikenne- ja ympäristöpalvelut
3.3.3.1. Alueidenkäyttö
Maakuntalakiluonnoksen mukaisesti maakunnille siirtyy alueiden käytön ohjaukseen ja
suunnitteluun liittyvät tehtävät. Nykyisin tehtävät ovat jakaantuneet ELY-keskusten ja
maakuntaliittojen välille. Maakuntaliitot ovat vastanneet alueiden käytön suunnittelusta ja
kaavoituksesta maakunnan tasolla sekä tietotuotannosta alueiden suunnittelua varten sekä

33
erilaisista edunvalvontatehtävistä. ELY-keskusten vastuualueella on kuntien alueidenkäytön
suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen edistäminen.
Alueidenkäytön suunnittelun osalta tehtävät tulevat olemaan uudessa maakunnassa hyvin
samantyylisiä, kuin nykyisten maakunnan liittojen toteuttama maakuntakaavoitus. Alueidenkäytön
edistämistehtävä on tulevassa maakuntahallinnossa kunnissa tapahtuvan alueidenkäytön
suunnittelun ja rakentamisen viranomaisohjauksen edistämistä sekä asianmukainen toteuttaminen.
Tehtävässä pyritään ohjaamaan prosesseja ja päätöksentekoa siten, että alueen omat tavoitteet
(oma maakunta), valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja ohjaava säädöspohja (erityisesti
maankäyttö- ja rakennuslaki, MRL) tulevat huomioiduiksi. Ohjauksella on merkittävä vaikutus
rakennetun ympäristön laatuun ja toimivuuteen, luonnonympäristöön ja elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiin.
Kuntien
näkökulmasta
edistämistehtävän
toteuttaja
tulevat
maakuntahallinnosta, mutta edistämistehtävästä on poistettu valvovan viranomaisen rooli. Kunnille
tulee velvoite tehdä yhteistyötä Luova-viraston kanssa, jolla on myös valvovan viranomaisen rooli
sille osoitetuissa tehtävissä.
Maakuntauudistuksen tavoite selkeästä toimivallanjaosta valtion, maakunnan ja valtion välillä
toteutuu hyvin kuntien ja maakuntien osalta, mutta valtion rooli muuttuu epäselväksi, jopa heikoksi.
Lakiluonnoksen mukaan valtion perinteisiä alueidenkäytön valvontatehtäviä hoitavat pelkästään
sektoriviranomaiset omilla toimialoillaan eikä millään taholla ole kokonaisvastuuta laillisuuden ja
yleisten intressien turvaamisesta. Myös tehtävienjako valtion sektoriviranomaisten ja maakuntien
välillä on monin osin epäselvä.
Asioiden hallinta edellyttää monipuolista ja eri mittakaavaisia yhteistyörakenteita muun muassa
maakuntien kesken, Luovaan ja ministeriöihin, kansalaisten suuntaan sekä järjestöihin. Lisäksi
yhteistyö kuntien kanssa maakuntakaavan valmistelussa on olennaista myös tulevaisuudessa.
Huomioitavaa on kuitenkin, että nykyiset maakuntien liitot edustavat kuntia ja kuntien tahtotila
vaikuttaa suoremmin maakunnan liiton toimintaan, kuin tulevaisuudessa, jolloin maakunta tulee
olemaan merkittävästi itsenäisempi toimija kuin nykyiset liitot. Tulevaisuudessa maakunta kykenee
tehokkaammin huomioimaan maakunnan kokonaisedun.
Tuleva maakuntahallinto hyötyy tulevan organisaation laajasta osaamisesta, johon sisältyy myös
suunnitteluosaamista.
Synergiahyötyjen
kautta
edellytykset
tehokkaampaan
maakuntakaavoitukseen voimistuu. Alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksen edistämistehtävä
voimistaa erityisesti maakunnalle tärkeiden asioiden monipuolisen huomioinnin.
Maakuntakaavoituksessa lautakunta ottaa kantaa suunnitteluresurssiin ja suunnittelupäämääriin.
Lautakunta turvaa riittävän resurssin ja toimintaedellytykset alueidenkäytön ja rakentamisen
ohjauksen edistämistehtävien toteutumiseen organisaatiossa. Eri viranomaiset ja muut sidosryhmät
osallistetaan maakuntakaavan valmisteluun monia erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä käyttäen.
3.3.3.2. Liikenne
Maakuntalakiluonnoksen
mukaisesti
tulevan
maakunnan
tehtäväalaan
kuuluvat
liikennejärjestelmätyö, tienpito, yksityisteiden parantamisen avustaminen ja joukkoliikenteen
järjestäminen. Julkisena palveluna järjestettävää saaristoliikennettä ei Etelä-Karjalassa ole, mutta
maakunnassa on lossiliikennettä.
Liikennetehtävistä tienpitoa on nykyisellään hoidettu monelta osin keskitetysti. Valtakunnallisesti
yhteen paikkaan keskitetyt tienpidon tehtävät siirtyvät Liikennevirastoon. Kaakkois-Suomessa tämä
koskee tieverkon liikennetelematiikkatehtäviä, joita on Kouvolasta käsin hoidettu yli koko maan.
Tienpidon tehtävistä kunnossapito ja rakennushankkeiden toteutus on järjestetty neljään hankintaalueeseen. Muita tienpidon tehtäviä hoidetaan yhteisesti Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa,
Kouvolasta käsin. Tieverkko jää valtion omaisuudeksi ja tienpidon rahoitus on liikenne ja
viestintäministeriö (LVM)-hallinnonalan erillisrahoitusta. Suoraan yksittäisille kansalaisille ja
yrityksille suunnattua asiakaspalvelua on tienpidon osalta hoidettu pääosin keskitetysti Pirkanmaan
ELY-keskuksesta. Osa tienpitoon liittyvistä luvista ja sopimuksista on kuitenkin hoidettu jokaisessa
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ELY:ssa. Liikenteen palveluihin liittyvät joukkoliikenne- ja tavaraliikenneluvat taas on keskitetty
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen ja taksiluvat yhteensä neljään ELY-keskukseen.
Maakuntauudistuksen yhteydessä tienpidon lupa-asiat ja niitä hoitava henkilöstö siirtyvät
Liikennevirastoon. Liikenteen palveluiden lupa-asiat siirtyvät jo 1.7.2018 alkaen Trafiin.
Liikennejärjestelmäsuunnittelu kattaa kaikki liikennemuodot. Kukin maakunta vastaa maakunnan
liikennejärjestelmäsuunnitelman
laatimisesta
ja
liikennejärjestelmäsuunnittelun
yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun sekä valtakunnallisen, ylimaakunnallisen ja
kunnallisen suunnittelun kanssa. Maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on monivuotinen
ja se voidaan tehdä myös ylimaakunnallisena. Itäisen Suomen maakunnat (Etelä-Karjala, EteläSavo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Kainuu) ovat käyneet keskustelua itäisen Suomen yhteisen
strategisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta.
Tienpidon tehtävissä maakuntien yhteistyö on säädöspohjaista ja välttämätöntä. Tienpito
toteutetaan maakuntien yhteistyönä enintään yhdeksällä tienpitoalueella. Maakunnat hoitavat
tienpidon tehtäviä Liikenneviraston kanssa tehtävän sopimuksen pohjalta. Liikennejärjestelmätyötä
on mielekästä tehdä valtakunnallisesti, ylimaakunnallisesti, maakuntakohtaisesti ja usein myös
seutukuntatasoisesti. Liikennejärjestelmän toimivuuden ja suunnittelun tehostamiseksi olisi tärkeää
huolehtia laaja-alaisesta yhteistyöstä valtion, maakuntien ja kuntien kesken. Erityisen tärkeää olisi
yhteen sovittaa eri liikennemuotojen (tie, rata, vesi, lentoliikenne) ja tietoliikenteen toimivuus
huomioimalla kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeet.
Maakunta voi olla toimivaltainen viranomainen joukkoliikenteen järjestämisessä. Tässä tapauksessa
asia pitää olla kirjattuna maakuntastrategiaan. Etelä-Karjalassa onkin alustavasti päädytty
ratkaisuun, jossa Lappeenranta ja Imatra ovat toimivaltaisia viranomaisia omilla alueillaan, mutta
maakunta toimii toimivaltaisena viranomaisena muiden kuntien osalta sekä ylimaakunnallisen
liikenteen järjestämisessä sekä ottaa kehittämisvastuun joukkoliikenteen ja liikkumisen palvelujen
kehittämisessä koko maakunnassa. Maakunnan vastuulla oleva joukkoliikenteen järjestäminen
rahoitetaan osana maakunnan yleiskatteellista rahoitusta. Kaupunkien joukkoliikennerahoitus tulee
LVM:n kautta erillisrahoituksena.
Valtio on perinteisesti rahoittanut yksityisteiden peruskorjauksia ja yksityistielossien liikennöintiä.
Kunnat ovat harkintansa mukaan rahoittaneet yksityisteiden hoitoa parantamista ja voivat tehdä näin
jatkossakin. Maakuntalakiluonnos lähtee siitä, että maakunta voi yleiskatteellisella rahoituksella
rahoittaa yksityisteiden peruskorjauksia. Yksityistielossien avustus säilyy LVM:n erillisrahoituksena.
Etelä-Karjalassa on kaksi tällaista lossia.
Liikennejärjestelmätyön johtamisessa jokaisella maakunnalla on itsenäinen rooli, mutta maakunta
voi tässä tehdä hyvinkin laajaa maakuntien keskinäistä yhteistyötä. Joukkoliikenneasioissa ja
liikennepalvelujen kehittämisessä MaaS-ajattelun (Mobility as a Service) mukaisesti Etelä-Karjalan
maakunta tulee olemaan yksi toimivaltaisista viranomaisista alueellaan. Yksityisteiden parantamisen
avustaminen on kunkin maakunnan oma tehtävä. Työmäärältään se ei ole kovin suuri ja sen
järjestämisessä voisi harkita tukeutumista tienpidon yhteistyöalueeseen.
Maakuntalaki esittää maakuntien yhteistyön järjestämiseen kolme vaihtoehtoista mallia:
 yhteinen toimielin
 yhteiset virat
 sopimus tehtävän hoitamisesta.
Jollain näistä malleista pitää tienpidon tehtävät maakunnissa järjestää. Maakuntien harkinnan
mukaan malleja voi soveltaa myös muiden liikennetehtävien järjestämiseen. Etelä-Karjalassa
malliksi on pohdittu maakuntien yhteisiä virkoja. Näin järjestettyä toimintaa kuvataan seuraavassa
kuvassa (kuva 17):
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KUVA 17. Luonnos tienpidon tehtävien hoitamisesta kahden maakunnan yhteistyönä.

Tässä mallissa jokaisessa yhteistyöalueen maakunnassa työskentelee maakuntajohtajan
alaisuudessa liikennejärjestelmätyön ja tienpidon johtava asiantuntija. Hän toimii liikenneasioissa
esittelijänä maakunnan poliittisissa elimissä. Tienpidon asioiden valmistelussa hän hyödyntää
täysimääräisesti tienpitoalueen johtajan alaisuudessa toimivien asiantuntijoiden työtä.
Tienpitoalueen johtaja ja hänen alaisuudessaan toimivat työntekijät ovat pääosin operatiivisia
toimijoita, jotka toteuttavat kunkin maakunnan liikenneasioiden poliittisissa elimissä hyväksyttyjä
linjauksia, ohjelmia ja sopimuksia. Strategista toimintaa tässä tienpitoyksikössä on tienpidon
kehittäminen yhteistyössä Liikenneviraston ja muiden alan toimijoiden kanssa sekä tienpitoalueen
organisaation kehittämistehtävät ja esimerkiksi mahdollisimman tehokkaiden hankintamallien
monipuolinen käyttö. Liikennejärjestelmätyön ja tienpidon johtavan asiantuntijan alaisuudessa
työskentelevät maakunnan palveluksessa olevat muut kuin tienpidon asiantuntijat.
3.3.3.3. Ympäristö
Maakuntalakiluonnoksen mukaan tulevan maakunnan tehtäväalaan kuuluu luonnon
monimuotoisuuden suojelun edistäminen ja kulttuuriympäristön hoito. Maakuntien tehtävänä on
lisäksi tuottaa ja jakaa ympäristöä koskevaa tietoa sekä parantaa ympäristötietoutta sekä huolehtia
ympäristö-,
vesihuoltoja
vesistötöiden
toteuttamisesta.
Ympäristöhallinnon
luvat,
ympäristövalvonta ja luonnonsuojelu kootaan ELY-keskuksista ja aluehallintovirastoista valtion
tehtäväksi Luova-virastoon.
Tulevan maakunnan luonnonsuojelun tehtäviin kuuluu vapaaehtoisuuteen perustuvan
luonnonsuojelun edistäminen. Maakunnan tehtävä on edistää Etelä-Suomen metsien
monimuotoisuuden suojelun toimintaohjelmaa Metsoa. Luonnonsuojeluohjelmien, Natura 2000 alueiden ja kaavojen suojelualuevarausten toteuttaminen ovat myös maakuntien vastuulla.
Luontotyyppien ja eliölajien suojelun ja hoidon edistämistehtävät jakautuvat maakunnan ja Luovan
kesken. Luonnonsuojelulain kiellot ja pakkokeinot sisältyvät luonnonsuojelulakiin ja ne kuuluvat
työnjaossa Luovaan. Perinnebiotooppien hoidon edistäminen on myös tulevan maakunnan tehtävä.
Maatalouden ympäristökorvaukset ovat tärkein perinnebiotooppien hoitoa tukeva järjestelmä.
Maakunnan tehtäviin kuuluu perinnebiotooppien inventointi, hoidon neuvonta, hoito-ohjeiden ja
muun neuvonta-aineiston tuottaminen ja rahoitusmahdollisuuksien tunnetuksi tekeminen.
Maakuntien tehtäviin kuuluisi maakuntakaavoitukseen liittyen myös soveltuvin osin luonnonsuojelun
ja -hoidon alueellisia tarpeita koskevia valmisteluja ja selvityksiä.
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Maakunnat tuottavat tietoaineistoja luontotyyppien ja lajien suojelun seurantaa varten. Tietoja
tarvitaan muun ohella kuuden vuoden välein tehtäviin luontodirektiivin toteutumisen
seurantaraportteihin. Tiedon tuottaminen valtakunnallisiin luonnonsuojelutietojärjestelmiin on
maakuntien vastuulla yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten Suomen ympäristökeskuksen ja
Metsähallituksen kanssa. Maakunnat osallistuvat luontotyyppien ja lajien suojeluun laatimalla niitä
koskevia hoitosuunnitelmia sekä järjestämällä käytännön hoitotoimia.
Maaseutuympäristöjen luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja maiseman hoitoon liittyvä
yhteistyö siirtyvät ELY-keskukselta maakunnan vastuulle. Maisemanhoitoalueet edellyttävät
yhteistyötä Luovan ja maakunnan välillä. Valtakunnallisesti merkittävän maisema-alueen
perustamisesta ja tarkoituksesta päättää ympäristöministeriö. Muusta maisema-alueesta päättää
tällä hetkellä ELY-keskus maakunnan liiton esityksestä. Jatkossa vastuutahoina ovat Luova ja
maakunta. Vieraslajien torjuntaan liittyvät viranomaistehtävät siirtyvät kokonaan ELY-keskuksilta
maakuntien hoidettavaksi.
Maastoliikennelain yleinen valvonta ja 28 §:n mukaiset liikuntarajoitteisten erityisluvat siirtyvät myös
maakuntiin. Ulkoilulain tehtävät jakautuvat kuntien ja tulevien maakuntien kesken. Ulkoilulain
mukaisista ulkoilureittien suunnittelusta vastaavat kunnat, mutta maakunnat vastaavat
ulkoilureittisuunnitelmien vahvistamiseen sekä ulkoilureittien lakkauttamiseen liittyvistä tehtävistä.
Rakennusperinnön suojelu toteutuu monen toimijan myötävaikutuksella. Nykytilanteessa
rakennusperinnön suojelu on integroitunut osaksi ELY-keskusten ja Museoviraston
kokonaisvaltaista kulttuuriympäristön hoidon edistämistä. Tehtävä toteutuu inventointien, korjaus- ja
restaurointineuvonnan, rahoituksen, kaavaohjauksen ja -suojelun sekä rakennussuojelupäätösten
keinoin. Kaavasuojelusta ja inventoinneista maakunnan tasolla vastaa tällä hetkellä maakuntaliitto.
Laki rakennusperinnön suojelusta muuttunee siten, että nykyisin ELY:ssä tehtävät päätökset
tehdään jatkossa Luovassa. Maakuntaa (osallinen) tulisi kuulla ennen rakennuksen
suojelupäätöksen ja suojelupäätöksestä poikkeamispäätöksen tekemistä, koska paikallistuntemus
ja suunnitteluohjaus ovat maakunnissa. Rakennuksen suojelusta voidaan päättää myös
asemakaavalla, joten suojelumenetelmän tarkoituksenmukaisuutta harkittaessa tarvitaan myös
alueidenkäytön asiantuntijuutta. Rakennusperinnön ja saariston ympäristönhoidon avustuksia
myöntää jatkossa maakunta ja toiminta tullaan rahoittamaan maakunnassa omavalintaisesti
yleiskatteisesta budjetista.
Ympäristökasvatuksen ja -tietouden edistäminen on maakunnan tehtävä. Ympäristökasvatuksen
valtakunnalliset koordinointi- ja asiantuntijatehtävät hoidetaan nykyisin keskitetysti Keski-Suomen
ELY-keskuksessa. Tehtävään sisältyy muun muassa ympäristökasvatuksen ja -valistuksen
harkinnanvaraisten valtionavustusten käsittely ja myöntäminen. Ympäristökasvatus on osa kaikkien
maakuntien kestävän kehityksen edistämistä. Tehtävä voi sisältää ympäristökasvatukseen liittyvää
neuvontaa ja ympäristötietouden lisäämistä osana hanketoimintaa.
Tulevaisuudessa yhteistyötahot ovat laajat ja ne koostuvat muun muassa metsänhoito- ja
luonnonsuojeluyhdistyksistä, metsäteollisuusyrityksistä, museovirastosta sekä asiakkaista.
Maakunnilla tulee olemaan yhdessä kuntien kanssa jaettu ja yhteinen vastuu esimerkiksi alueen
ympäristöstä, sen kehityksestä ja taloudellisesta kestävyydestä. Näin ollen kuntien kanssa tehtävä
yhteistyö on keskeisessä asemassa samoin kuin yhteistyö Luovan kanssa.
Kaakkois-Suomen ELY:n resurssien jakautuminen kahteen maakuntaan sekä Luovaan, johtaa
maakuntien väliseen yhteistyötarpeeseen tai lisäresursointiin maakunnan riittävän osaamisen ja
toimintakyvyn turvaamiseksi. Yhteistyö maakuntien kesken tai lisäresursointi ovat edellytys asioiden
hallinnalle ja sujuvalle asiakaspalvelulle. Maakunnalla tulee olla luonnonsuojelun toteuttamiseen
liittyen metsän arvioinnin osaamista, biologin osaamista ja kiinteistönhankintaan liittyvää osaamista.
3.3.3.4. Kala- ja vesipalvelut
Maakuntalakiluonnoksen mukaisesti maakunnan tehtäväalaan kuuluisivat kala- ja vesitalouteen
liittyvät tehtävät. Tehtäviin liittyy useita oikeusharkintaisia tehtäviä, jotka tulee ratkaista
viranhaltijapäätöksillä. Vesi- ja kalatehtäviä on nykyisellään hoidettu monelta osin keskitetysti. Etelä-
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Karjalan vesitehtävät hoidetaan suurimmaksi osaksi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta
Kouvolasta ja kalatehtävät pääosin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Kouvolan toimipisteestä.
Lähtökohtana on, että maakunta huolehtisi niistä kalatalouden tehtävistä, jotka tällä hetkellä
hoidetaan ELY-keskuksissa. Tehtävät pitävät sisällään valvonta-, suunnittelu-, kehittämis-,
edistämis- ja muita hallintotehtäviä. Kalataloustehtäviin sisältyvät kokonaisuuksina kalakantojen ja
kalastuksen etujen valvominen vesistöjä muuttavissa tai pilaavissa hankkeissa, toisin sanoen
yleisen kalatalousedun valvonta, kestävän kalastuksen ja kalavarojen hoidon edistäminen,
kalastuslain toimeenpano ja valvonta sekä EU:n kalastuspolitiikan tukitoimet (EMKR).
Vesitaloustehtävät muodostuvat erityislainsäädännössä säädetyistä vesivarojen käytön ja hoidon
asiantuntija, edistämis- ja valvontatehtävistä. Vesien- ja merenhoidon palveluilla turvataan ja
parannetaan pinta- ja pohjavesien tilaa. Keskeisiä palvelun osia ovat virtavesien, järvien ja
merialueen sekä pohjavesien seuranta, vesistöihin ja pohjavesiin kohdistuvien paineiden
tunnistaminen, tila-arviointi sekä vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttamisen
edistäminen (ml. vesistökunnostukset ja pohjavesien suojelu).
Vesitalouspalveluihin sisältyy vesihuolto- ja vedenhankintatehtävät sekä vesistötehtävät, joihin
kuuluu vesistöjen säännöstely, rakennettujen vesistöjen hoito ja kunnostus, hydrologisten
havaintotietojen
tuottaminen,
tulvariskien
hallinta,
peruskuivatusja
ojitusasiat,
patoturvallisuustehtävät, osa vesilain yleisen edun valvontaan liittyvistä valvontaviranomaisen
tehtävistä, toimeenpanotehtävät rajavesistöasioissa sekä toiminta vesistörakenteiden ja niihin
liittyvien lupien ja sopimusten haltijana.
Vesi- ja kalatehtäviin liittyvät palvelut kytkeytyvät suurelta osin maakunnan sisällä muihin palveluihin.
Esimerkkinä elinkeinokalatalouden palvelut liittyvät maatalouden ja elintarviketuotannon palveluihin
sekä maaseudun kehittämispalveluihin ja kasvupalveluihin. Vastaavasti vesien- ja merenhoidon
palvelut liittyvät suoraan esimerkiksi alueidenkäytön, luonnonsuojelun ja maaseudun
kehittämispalveluihin. Vesistöjen säännöstelyt ovat esimerkki operatiivisesta tehtävästä, jolla ei ole
merkittävästi yhdyspintoja vesi- ja kalataloustehtäviä laajemmin maakunnan muihin palveluihin.
Vesi- ja kalatehtävien tehokas hoitaminen edellyttää maakuntien yhteistyötä. Yhteistyön tarve
perustuu osin lainsäädäntöön ja osin maakuntien käyttöön tarvittavien resurssien ja osaamisen
turvaamiseen. Maakuntien yhteistyötä on suunniteltu kolmella suunnittelualueella. Etelä-Karjala
kuuluu suunnittelualueeseen, joka muodostuu Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden
vesienhoitoalueen maakunnista (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, KeskiSuomi, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Uusimaa).
Yhteistyömalleista vesi- ja kalatehtävien kannalta soveltuvimmaksi on arvioitu maakuntalain
mukaisia yhteisiä virkoja. Työntekijät olisivat työ-/virkasuhteessa eri maakuntiin, mutta he tuottaisivat
prosessiorganisaatiossa palveluita kaikille yhteistyössä mukana oleville maakunnille. Asioiden
päättäminen tapahtuisi kaikissa maakunnissa niiden johtosääntöjen mukaisesti. Tavoitteena on, että
maakunnat antavat yhteisiin prosesseihin yhtä paljon henkilöiden työaikaa, kun ne saavat palveluita.
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KUVA 18. Maakuntien yhteistyömalli yhteisin viroin

Mikäli tehtävien hoidossa pystytään sopimaan laajasta yhteistyöstä, voidaan välttyä merkittäviltä
lisäresurssitarpeilta, vaikka joka tapauksessa yksittäisiä lisävirkoja tarvitaan maakunnan palvelujen
varmistamiseksi. Tarvittavien resurssien määrään vaikuttaa merkittävästi maakuntien välillä
sovittavan yhteistyön laajuus eikä arviota Etelä-Karjalan henkilöstötarpeesta vielä ole.

3.4. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut
Eksote tuottaa tällä hetkellä julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut Etelä-Karjalan yhdeksän kunnan noin
129 000 asukkaalle. Se on maakunnan suurin työnantaja. Eksoten eri puolilla maakuntaa sijaitsevat
toimipisteet ovat kaikkien eteläkarjalaisten käytössä, asukkaan kotikunnasta riippumatta. Eksoten
palveluja ovat avoterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut,
laboratorio- ja kuvantamispalvelut, lääkehuolto, kuntoutus, perhepalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut
ja vammaispalvelut sekä väestön palvelutarpeeseen ja ikärakenteeseen joustavasti mukautuvat
vanhustenpalvelut. Etelä-Karjalan keskussairaala vastaa erikoissairaanhoidosta.
Eksote on toteuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota vuodesta 2010. Kustannuksia on
kyetty merkittävästi leikkaamaan muun muassa purkamalla laitoshoitoa ja vastaavasti kehittämällä
voimakkaasti kotiin vietäviä palveluja sekä kuntoutusta. Järjestäjän ja tuottajan erottaminen
vaikuttaisi nykyiseen täysin integroituun Eksoteen siten, että siitä muodostuisi kaksi hallinnollista
kokonaisuutta: Järjestäjä vastaisi palveluiden suunnittelusta ja reunaehtojen määrittelystä,
kehittämisen koordinoinnista, palveluiden laatutason, saatavuuden ja vaikuttavuuden seurannasta,
alueen kansalaisten hyvinvoinnin yleisestä kehittymisestä sekä rahoituksesta. Tuottaja vastaisi
palveluista ja niiden kehittämisestä sovitun työnjaon pohjalta.
Lisäksi esitetty, tarkentuva valinnanvapausmalli oletettavasti erottaa markkinaehtoisesti toimivan
sote-keskuksen (vrt. hyvinvointi- tai terveysasema) muusta Eksoten toiminnasta. Jatkossa
erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut sekä muut sote-keskuksen ulkopuoliset palvelut
muodostaisivat maakunnan liikelaitoksen (pääosa nykyisestä Eksotesta.) Liikelaitos ei kilpaile
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markkinoilla, mutta on entistä vahvemmin valinnan kohteena suhteessa muiden maakuntien
vastaaviin yksiköihin.
Järjestäjän tehtävä on uusi, joten sen tehtävien ja roolin valmisteluun on panostettava monialaisesti
ja huolella.
Tuotannon puolella palvelut jakautuvat liikelaitoksessa omaan palvelutuotantoon sekä suoran
valinnan palveluihin (sote-keskus ja suun terveydenhuollon yksikkö). Asiakkaan palveluihin ohjaus
tapahtuu asiakassuunnitelmalla yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa. Tiedon kulku ja
yhteisesti sovitut ja järjestäjän ratifioimat palveluketjut ovat erittäin tärkeitä, jotta asiakaspalvelu
muodostaa saumattoman palveluketjun.
Sosiaali- ja terveydenhuollon suurimmat säästöpotentiaalit ovat toimintaprosessien muutoksessa
sekä erityisesti sähköisten palvelujen käyttöönotossa. Digitalisaatio sekä tietojärjestelmien
konsolidaatio ja uusiminen edellyttävät investointeja tietojärjestelmiin sekä niiden yhtenäisen
toteutuksen varmistavaa ohjaus- ja yhteistyörakennetta. Omahoidon (mukaan lukien sähköiset
palvelut) sekä muut sähköiset palvelut asiakkaille mahdollistavat toiminnan tehostumisen ja
resurssien järkevän kohdentamisen. Prediktiivinen analytiikka ja keinoäly voivat tarjota ratkaisuja
sosiaali- ja terveydenhuoltoon etenkin silloin, kun halutaan panostaa ennakoivaan hyvinvoinnin
tukemiseen.
Kustannusten aleneminen edellyttää tuottamisvastuussa olevissa organisaatioissa investointeja
muun muassa yhtenäisiin tietojärjestelmäratkaisuihin. Voimassaolevan lainsäädännön nojalla
terveydenhuollon
tietojärjestelmien
alueellisen
kehittämistyön
yhteensovittaminen
on
sairaanhoitopiirien vastuulla ja sosiaalipalveluiden tietojärjestelmäratkaisuja koskevaa alueellista
yhteistyötä on organisoitu muun muassa sosiaalialan osaamiskeskusten toimesta.
Soten kansallisten tietojärjestelmä-palveluiden (Kanta-palvelut) toteutus on Kelan vastuulla. THL
toteuttaa operatiivista ohjausta ja vastaa määrittelyistä. STM ohjaa toteutusta strategisella tasolla ja
rahoituksen osalta. Tulevassa maakuntarakenteessa Vimana Oy tulee ottamaan vastuuta
maakunnan yleisestä perustietotekniikasta ja SoteDigi Oy sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien
sähköisten kansalaispalveluiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuudenhallinnan ja
toiminnanohjauksen kansallisesta kehittämisestä.
3.4.1. Palvelujen kehittäminen
Eksoten nykyisiä toimipisteitä sijaitsee maakunnan eri alueilla; fyysisten (kiinteiden) palvelupisteiden
lisäksi asukkaiden palvelutarpeisiin vastataan liikkuvilla ja etänä tuotettavilla palveluilla ja niiden
yhdistelmillä. Maakunnan vastuulla on palvelujen järjestäjänä seurata ja ennakoida väestön
palvelutarpeiden
muutoksia
sekä
vastata
palvelujen
yhdenvertaisuudesta.
Palveluverkkosuunnittelua tehdään mm. strategian ja palvelulupauksen pohjalta. Siihen vaikuttavat
asukkaiden ikä, sairastavuus, palvelujen saavutettavuus ja palvelujen käyttö. Järjestäjän on myös
tunnistettava mahdolliset aukot palvelutarjonnassa (markkinapuute) sekä edistettävä palvelujen
saatavuutta ja asiointia perinteisten palvelupisteiden lisäksi niin liikkuvien kuin sähköisten palvelujen
avulla.
Etelä-Karjalan keskussairaala on yksi asetuksen mukaan määritelty laajan päivystyksen sairaala,
joita Suomessa on 12. Eksote on vuonna 2017 ostanut täysin omakseen työterveyshuoltoa tuottavan
Työkunto Oy:n. Nämä viitoittanevat myös maakunnan strategiaa tulevaisuuteen.
NHG teki epävirallisen Vaten ja Eksoten toimeksiannosta syksyllä 2018 selvityksen Eksoten
strategiakauden toiminnasta tietyin reunaehdoin. Selvityksen keskeisiä johtopäätöksiä olivat:
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Eksoten tehokkuus on valtakunnan kärkeä. Rahoituksen riittävyys on ja tulee olemaan
ongelma väestökehityksen vuoksi. Menojen kokonaiskasvu on valtakunnallisesti erittäin
maltillista.
Strategisia valintoja on tehty kustannuskehityksessä: kuntoutuksen kustannukset nousseet
ja kotona asumista on painotettu. Aikuistenpalvelujen ja mielenterveyspalvelujen
kustannukset ovat laskeneet, mikä on harvinaista.
Päivystävän sairaalan kustannukset ovat korkeat nyt ja tulevaisuudessa, väestöpohja on
pieni päivystävään sairaalaan.
Uusia strategisia valintoja on tehty: ikäihmisille tarjotaan tukea asteittain tarpeen mukaan,
päivystävä sairaala ja maakunnallisen palvelutarpeen mukainen kokonaisuus
Sosiaalipalvelut on hyvin integroitu
Terveydenhuollon integraatiot ja työnjako selvitettävä: PTH ja ESH nähtävä yhtenä
kokonaisuutena.
Vammaispalvelujen tarve (etenkin lasten) tulee kasvamaan.
Asiakasohjausyksikkö tarvitaan ehkäisemään hallitsematonta palveluihin ajautumista.
Tietojohtamiseen on panostettu, mutta tehostettavaa on tiedon käytössä asiakasohjaukseen
ja johtamiseen

Selvitystä on hyödynnetty mm. Eksoten ja maakunnan strategian päivittämistyössä ja palveluverkon
suunnittelussa kuntien kanssa.
3.4.2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) on jatkuvaa toimintaa, jota varten tarvitaan pysyvät,
toiminnan edellytyksiä mahdollistavat rakenteet. Hyte on osa strategiakokonaisuuksia. Hyten
rakenteilla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hyvinvointitietoa tuottavasta seuranta- ja
raportointijärjestelmästä, poikkihallinnollista toimintaa vahvistavasta johtamisjärjestelmästä ja
johtamisen työvälineistä, osaavasta henkilökunnasta, hyvistä toimintakäytännöistä sekä kaikki
hallinnonalat kattavasta toimeenpano-organisaatiosta.
Hyten tavoitteena on kansansairauksien ennaltaehkäisy, toimintakyvyn edistäminen, tapaturmien ja
eriarvoisuuden vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäisy, hyvinvoinnin ja terveyden ylläpito sekä
osallisuuden lisääminen. Työ vaatii kaikkien hallinnonalojen yhteistyötä sekä vaikuttamista
terveyden taustatekijöihin. Asukkaiden omaehtoiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimet
ovat avainasemassa.
Maakunta- ja sote-uudistuksessa kuntien ja maakunnan vastuut hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä muuttuvat. Alla olevassa kuvassa (kuva 19) katsotaan muutosta vastuissa kuntien
näkökulmasta. Hyvinvointi ja terveys sekä elinvoima ovat poikkihallinnollisia tavoitteita, joita
toteutetaan eri toimialoilla, palveluilla ja toiminnoilla. Osa näistä jää jatkossakin kuntien vastuulle ja
osa siirtyy maakunnalle. Kokonaisuuden tarkastelu asukkaan hyödyn näkökulmasta on jatkossa
entistä tärkeämpää.
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KUVA 19. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien muutos kunnissa.

3.4.2.1. Maakunnalliselle hyte-työlle rakenteet
Etelä-Karjalassa on olemassa maakunnallinen rakenne terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.
Maakunnallinen hyvinvointityöryhmä huolehtii koko maakunnan hyvinvointityön suunnittelusta,
seurannasta ja raportoinnista sekä kehittämisestä. Kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa on
hyvinvointikoordinaattorit tai -vastaavat ja hyvinvointityöryhmät. Myös kolmas sektori on vahvasti
mukana toiminnassa.

KUVA 20. Maakunnan nykyinen hyvinvointiverkosto.
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Kuntalain (365/1995) 1 § ja terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 § mukaan kunnan ja kuntayhtymän
tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia. Alueellinen hyvinvointikertomus ja –suunnitelma sisältyy
sote-lakiehdotuksen mukaan myös maakunnan tehtäviin.
Hyvinvointikertomus on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen
strategisen johtamisen työkalu ja yhteistyön väline kuntien ja maakuntien välillä (THL, 2017). Se on
eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessä laatima asiakirja, joka on katsaus kuntalaisten
hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Jotta hyvinvointikertomus saadaan
toimintaa aidosti työvälineeksi, siinä tulee olla muun muassa maakunnallisesti sovitut yhteiset
painopisteet, seuranta, paikallistietoa, yhteistyötä ja asukasnäkökulman huomiointia.
Maakunnan valmistelu pohjautuu nykykäytännöille, mutta käytännöt tulee saattaa uuteen muotoon.
Nykyinen yhteistyömalli on suhteellisen vapaamuotoinen ja yhteiset tavoitteet määrittelevät
toimintaa. Se perustuu osittain erillisten hyvinvointiryhmien tekemään työhön, jolla pyritään
kehittämään eri organisaatioiden toimintamalleja asiakasprosessien parantamiseksi ja
vaikuttavuuden saamiseksi. Vaikuttaminen asiakkaisiin/kuntalaisiin tehdään kuitenkin aina
ammattilaisten kautta. Tällä hetkellä toimintamalleja voivat varioida paljonkin. Tulevaisuuden
integroidumpien, seurattavampien ja mitattavampien palveluketjujen saamiseksi, toimijoiden täytyy
jatkossa kehittää yhdessä asiakkuudenhallintaa ja toiminnanohjausta, kytkien nämä ratkaisut
tietojohtamisen ratkaisuihin.
Tulevassa maakunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen koskettaa sekä järjestäjää että
tuottajia. Hyte-vastuista tulisi olla määriteltynä eri foorumeille kattavan valmistelun ja toiminnan
varmistamiseksi:
1. Maakunnallinen hyvinvointiryhmä (kattaa maakunnan eri toimijat, järjestöt ja muut
yhteistyökumppanit ja kunnat)
 suppeampi hyvinvointikertomuksen ja konkreettisen työn koordinaatioryhmä
2. Maakunnan sisäinen työryhmä (järjestäjä, liikelaitos, tuottajat)
 mahdolliset alatyöryhmät/hanketyöryhmät
3. Kuntien hyte-työryhmät (maakunnan järjestäjän ja mahdollisten tuottajien (sote-keskus),
liikelaitos edustajat).
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KUVA 21. Luonnos maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien organisoinnista.

Asukkaan näkökulmasta maakunnan, kunnan ja muiden hyvinvointityötä tekevien tahojen yhteistyön
tulee olla toimivaa ja saumatonta. Yhteistyön varmistamiseksi eri toimijaorganisaatioista olisi hyvä
määritellä vastuuhenkilöt ja yhteistyötahot eri tehtäville.
Hyte-toiminnan arviointi ja ohjaus edellyttävät ammattilaisia, jotka pystyvät seuraamaan
palvelutarpeiden, (yhteiskunta)osallisuuden ja terveyden muutoksia sekä väestö- että asukastasolla
ja tuottamaan tulevaisuuteen tähtäävää ennustetietoa ja ennakoivaa toimintaa moniammatillisesti.
Vaikuttavuuden arviointi perustuu lopulta maakunnan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
kehitykseen sekä maakunnan elinvoiman vahvuuteen.
Nykyisessä Etelä-Karjalan alueellisessa hyvinvointikertomuksessa vuosille 2016–2020 on määritelty
hyvinvointityön painopisteet www.hyvinvointikertomus.fi:
1.
2.
3.
4.
5.

terveelliset elintavat
mielen hyvinvointi
terveellinen ja turvallinen elinympäristö
asukasosallisuus ja yhteisöllisyys
työ, taloudellinen hyvinvointi ja yrittäjyys.

Maakunnan toimijat edistävät tavoitteiden toteutumista kukin omalla vastuualueellaan ja tarkemmin
määritellyillä toimenpiteillä. Kuntien ja kuntayhtymien ja siten myös tulevan maakunnan eri
suunnitelmavelvoitteet ja erillisohjelmat tulee kytkeä yhteisiin tavoitteisiin.
3.4.2.2. Hyte-kerroin ja kannustimet työhön
Sote-uudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja valtiovarainministeriön (VM)
asettama sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen selvityshenkilöryhmä (STM, 2015) on myös
ehdottanut kehittämään kannustinjärjestelmiä, joilla voidaan tukea ja palkita kuntia, jotka ovat
kyenneet parantamaan tai ylläpitämään asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnissa otetaan
käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli hyte-kerroin, jonka
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suuruus määräytyy tehdyn hyte-edistämistyön mukaan ja lasketaan valittujen, määräajoin
arvioitavien/vaihtuvien indikaattorien perusteella.
Maakuntien kannustimet rakentuvat toiminnan arvioinnille. Arviointi kohdistuu kansansairauksien ja
syrjäytymisen ehkäisyyn, ikääntyvän väestön toimintakyvyn edistämiseen ja tapaturmien ehkäisyyn,
sosiaalisen hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämiseen.
Kannustavuus tulisi määritellä myös toiminnan vaikutusten kautta ja seuranta, ohjaus sekä valvonta
vaativat ennakointia ja ennakkoarviointia toteutuksen tueksi. Erilaisissa päätöksissä voidaan
hyödyntää vaikutusten ennakkoarviointi- menetelmää (EVA), joka mahdollistaa päätösten
pohdinnan ja punnitsemisen etukäteen. Hyten vaikuttavuus edellyttää myös monitoimijaista
tavoitteiden määrittelyä sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin erilaisin sopimuksin, joilla voidaan
välttää toimijoiden osaoptimointia ja vahvistaa verkostoitumista.
3.4.3. Ympäristöterveydenhuolto
Maakuntalakiluonnoksen mukaisesti tuleva maakunnan tehtäväalaan kuuluisivat terveydensuojelu,
tupakkavalvonta, elintarvikevalvonta sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja
eläinlääkäripalvelut. Nämä tehtävät muodostavat ympäristöterveydenhuollon, jonka tavoitteena on
ihmisten ja eläinten suojeleminen elinympäristössä vaikuttavilta haitallisilta tekijöiltä. Maakunnille
siirtyvät ympäristöterveydenhuollon tehtävät yksilöitäisiin tarkemmin mainituissa erityislaeissa, mutta
lähtökohtana olisi, että maakunnat huolehtisivat niistä tehtävistä, jotka tällä hetkellä hoidetaan
pääosin aluehallintovirastoissa tai kunnissa.
Etelä-Karjalassa toimii tällä hetkellä kaksi kuntayksikköä (Imatran ja Lappeenrannan seutujen
ympäristötoimet), joiden ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtyvät tulevaan maakuntaan.
Ympäristöterveydenhuollon tehtäväala on laaja ja se muodostuu erilaisista viranomaistehtävistä
muun muassa: elintarvikelain mukaiset viranomaistehtävät, terveydensuojelulain mukaisen
terveellisen ja turvallisen elinympäristön turvaaminen ja valvonnan tehtävät (mm.
huoneistovalvonnassa, talous- ja uimaveden laadun valvonta, asumisterveyden valvonta), tupakan
ja nikotiinikorvaustuotteiden myyntilupien käsittely, myynnin ja mainonnan valvonta, tupakoinnista
aiheutuvien haittojen valvonta, tupakointikieltojen määrääminen asuntoyhteisöihin, kunnallisten
eläinlääkäripalveluiden tuotanto, eläinten terveyden ja sairauden hoito, terveydenhuoltotoiminta,
eläinlääkäripäivystys 24/7, eläinsuojelulain vaatimusten täyttymisen valvonta, eläintautien torjunta
sekä eläimistä peräisin olevien sivutuotteiden valvonta. Aluehallintovirastosta siirtyy maakunnan
tehtäväksi lukuisia eläinten terveyden ja eläinten hyvinvoinnin alalle kuuluvia tehtäviä, sekä
alkoholihallinnon tehtävät. Eläintautien torjunnan johtamiseen, eläinlääkäripalvelujen valvontaan,
sivutuotevalvontaan sekä koe-eläintoimintaan liittyvät aluehallintoviraston tehtävät siirtyisivät
kuitenkin Ruokavirastolle.
Maakunnille siirtyviin ympäristöterveydenhuollon tehtäviin liittyy suunnittelua, varautumista,
lupahallintoa ja ilmoitusten vastaanottoa, otantaan perustuvaa ja muuta suunnitelmallista valvontaa,
tapauskohtaista ilmoituksiin tai epäilyihin perustuvaa valvontaa, pakkokeinojen käyttöä sekä
toimenpiteitä
eläintautien
torjumiseksi.
Lisäksi
kunnilta
maakunnille
siirtyisivät
eläinlääkintähuoltolakiin perustuva peruseläinlääkäripalvelun ja kiireellisen eläinlääkärinavun
järjestämisvastuu sekä eläinsuojelulakiin perustuva velvollisuus huolehtia löytöeläinten tilapäisen
hoidon järjestämisestä. Ympäristöterveydenhuollosta ei ole poistumassa maakuntauudistuksen
yhteydessä mitään tehtäviä. Osittain muuttuva lainsäädäntö on tuomassa maakunnille jopa aivan
uusia velvoitteita; lainsäädäntöluonnoksissa esitetään maakunnille uusina tehtävinä eläinsuojelu-,
eläintauti- ja vienti-/tuontivalvonnan ympärivuorokautista päivystystä.
Valvonnan suunnittelu ja seuranta, laatutyö sekä hallinto tehostuvat, kun tehtäviä jatkossa hoidetaan
yhdessä maakunnallisessa yksikössä. Maakuntauudistuksen yhteydessä yksi hallinnon taso
ympäristöterveydenhuollossa poistuu kokonaan aluehallintovirastojen tehtävien siirtyessä joko
maakuntiin, Ruokavirastoon (entiset: Evira, Maaseutuvirasto Mavi sekä osa Maanmittauslaitoksen
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tietotekniikan palvelukeskuksesta) tai Luovaan. Etenkin aluehallintoviraston tehtävien osalta
palveluketjuilla on näin mahdollisuus yksinkertaistua ja valvonnan sekä hallinnon osittaisia
päällekkäisyyksiä on mahdollisuus purkaa.
Ympäristöterveydenhuolto on tyypillisesti toimiala, jonka palveluketjut ulottuvat moneen muuhun eri
toimijaan maakunnan sisällä ja sen ulkopuolella. Maakunnassa on luotava sujuvat yhteistyömallit
maakunnan kuntiin, muihin maakunnan yksiköihin ja toisiin maakuntiin. Maakuntauudistus tarjoaa
mahdollisuuden luoda uusia työtapoja ja yhteistyömalleja ja perinteinen tarkastustoiminta voi osin
vähentyä uudentyylisten toimintatapojen myötä. Ympäristöterveydenhuolto toimii vahvasti
kytköksissä kuntien viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Näiden toimijoiden kanssa on
luotava hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutusmallit. Nykytilanteessa ympäristöterveydenhuolto on
toiminut näissä osin yhdessä ympäristönsuojeluviranomaisen kautta/välityksellä, mutta
maakuntauudistuksen yhteydessä nykyiset rakenteet tältä osin rikkoontuvat ympäristötoimien
yksiköiden hajotessa.
Palveluverkkoa suunniteltaessa on huomioitava yhteistyö kuntien viranomaisten suuntaan.
Nykyisellään seudullisilla ympäristötoimilla on eri kunnissa säännölliset vastaanottoajat, joiden
merkitys etenkin kuntien muiden viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön osalta on korostunut.
Eläinlääkintähuollon/eläinlääkäripalvelujen osalta toiminnot tulee sijoittaa siten, että ne ovat koko
maakunnan alueella saatavissa kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisella etäisyydellä.
Eläinlääkäripalvelujen järjestämisen suunnittelussa tulee lainsäädännön velvoitteen mukaisesti
huomioida myös alueella toimivien yksityisten palveluiden määrä.
Osaamisen ja yhdenmukaisuuden varmistamiseksi osa tehtävistä on tarkoituksenmukaista hoitaa
yhteistyössä muiden maakuntien kanssa. Yhteistyössä parhaiten toteutettavat tehtävät ovat
sellaisia, joita tulee tehtäväksi harvoin esimerkiksi eläinkuljetusten valvonta ja tietyt eläinsuojelulain
mukaiset luvat tai kelpoisuustodistukset. Alkoholilupahallinnon osalta usean maakunnan kanssa
yhteistyössä tehtäväksi soveltuu erityisosaamista vaativa harmaan talouden valvonta sekä
käytännön syistä helpoiten keskitetysti hoidettava junien alkoholivalvonta. Edellä mainittujen
tehtäväkokonaisuuksien lisäksi asiantuntijayhteistyö maakuntien välillä on tarpeen esimerkiksi
eläintautivalmiuteen liittyen on tarpeen sopia jo etukäteen periaatteet vähintään lähimaakuntien
välillä virka-avusta eläintautiepäilytilanteessa. Lopullisesta lainsäädännöstä riippuu, millaisia
ympärivuorokautisia päivystysvelvollisuuksia maakunnille on uusina velvoitteina tulossa – näiden
osalta saattaa olla tarpeen sopia yhteistyöstä. Muiden kuin aluehallintovirastosta siirtyvien tehtävien
osalta maakuntien välinen yhteistyö asiantuntijayhteistyönä tuonee myöhemmin lisäarvoa
toimintaan. Muun muassa erityisosaamista vaativaa valvontatyötä helpottaa, jos maakuntien välille
voidaan luoda sopimusperusteinen asiantuntijayhteistyö.
Maakuntien välisen yhteistyön keskustelua on käyty Uudenmaan aloitteesta nykyisen Etelä-Suomen
aluehallintoviraston alueen maakuntien edustajien kanssa ja erikseen Kanta-Hämeen, PäijätHämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien välillä sekä lisäksi Etelä-Savon ja PohjoisKarjalan suuntaan. Yhteistyön suunta ja mallit ovat vielä kesken. Todennäköisesti yhteistyö lienee
selkeintä toteuttaa sopimuspohjaisesti siten, että yksi maakunta vastaa tehtävästä muiden
maakuntien puolesta vastuumaakuntana. Eri tehtävien vastuita voidaan kuitenkin jakaa eri
maakunnille. Maakuntien välisessä yhteistyössä on harkittava tehtävistä sopimista laajemmin kuin
nykyisten aluehallintovirastojen toiminta-alueiden sisällä. Osa yhteistyössä toteutettavista tehtävistä
voi olla sellaisia, että niiden osalta voitaisiin sopia yhteistyöstä jopa valtakunnallisesti.
Ympäristöterveydenhuoltoa koskevien lakien luonnoksissa esitettiin vielä tarvittavan monijäsenistä
toimielintä toimimaan substanssiviranomaisena. Asia on tarkistettava lopullisesta lainsäädännöstä.
Toisaalta etenkin eläintautilainsäädäntöön on tulossa myös velvollisuuksia antaa toimivalta suoraan
viranhaltijalle, virkaeläinlääkärille. Monijäseninen toimielin koetaan tarpeelliseksi jo asukkaiden
vaikutusmahdollisuuksien ja päättäjien sitouttamisen vuoksi (valvontasuunnitelmat, valvonnan
suuntaus), vaikkakin lainsäädännön ja keskusvirastojen ohjatessa voimakkaasti toimintaa
vaikuttamismahdollisuudet ovat valvontatoimissa pienet. Monijäsenisen toimielimen tehtäväksi
soveltuvat valvontasuunnitelmien hyväksyntä ja seuranta, taksoista päättäminen, talouden seuranta
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ja ankarimmat pakkokeinot. Toimielimen
ympäristöterveydenhuollon asiantuntijalla.

asioiden

valmistelu

ja

esittely

tulee

olla

Maakunnan aloittaessa on keskityttävä siihen, että kunkin viranhaltijan vastuut ja tehtävät ovat
selvät. Toimivaltuudet on ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävien osalta oltava kunnossa jo
heti toiminnan alkaessa. Ympäristöterveydenhuollon tehtävät ovat pääosin viranomaistehtäviä ja
mikäli valtuutuksia ei ole määritelty ajoissa, ei viranomaistehtävää voi hoitaa. Riittävän resurssit on
varattava, jotta viranomais- ja palvelutoiminnat eivät muutosvaiheessa vaarannu. Toiminnan
johtavat viranhaltijat on myös määriteltävä hyvissä ajoin. Eläinlääkäripalveluiden toimipisteverkko
vaatii vielä lisätarkastelua, kun maakuntauudistuksen aikataulu on vahvistettu.
Mahdollisimman paljon toimintatapojen yhdenmukaistamista on tehtävä jo ennen maakuntien
aloitusta. Maakunnan aloittaessa on varauduttava siihen, että alkuvuodet ovat hyvästäkin
valmistelusta
huolimatta
vielä
toimintatapojen
ja
hyvien
käytänteiden
hakua.
Ympäristöterveydenhuollon tehtävät ovat miltei kokonaan lainsäädännön vaatimusten arviointia ja
oikeusharkintaa vaativia tehtäviä ja näin ollen maakunnassa on varmistettava riittävä lakiasioiden
tuntemus. Esimerkiksi aluehallintovirastojen juristit eivät ole siirtymässä maakuntiin. Lisäksi on
pohdittava vastuutaho löytöeläinten hoidon järjestämiselle. Ympäristöterveydenhuolto ei voi olla
tämä vastuutaho, koska luonnoksessa eläinten hyvinvointilaiksi todetaan, että toiminta on
järjestettävä siten, että se on erillään eläinten hyvinvoinnin valvonnasta.
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4. Maakunnan hallinnollinen kehittäminen
Etelä-Karjalan maakunnan hallinnon palveluiden lisäksi maakunnan yhteisinä palveluina korostuvat
niin strategisen johtamisen (maakuntastrategia, järjestäjä) tueksi tarjottavat palvelut kuin
hallinnolliset palvelut.
Keskeisenä kysymyksenä on noussut esille näiden yhteisten palveluiden sisältö ja rooli
maakunnassa sekä sijoittuminen rakenteessa. Lähtökohtana on, että palveluja johdetaan
maakunnassa kokonaisuutena ja yksityiskohtaiset ratkaisut kuvataan seuraavassa valmistelun
vaiheessa.
Valtioneuvoston Maakunnan järjestämisen käsikirjassa asia on esitetty alla olevan kuvan (kuva 22)
mukaisesti:

KUVA 22. Esitys maakunnan konsernirakenteesta yleiskuvana.

Hallinnon työryhmissä on pohdittu vaihtoehtoja palvelujen keskittämisen ja hajauttamisen välillä.
Esimerkiksi viestintäryhmän valmistelussa on avattu seuraavien vaihtoehtojen etuja ja haittoja:




emokonsernin viestintätiimi, joka voi olla hajautunut konsernin eri osiin
liikelaitoksen viestintätiimi, joka myy palvelua muille konsernin osille
hajautettu malli, jossa kukin hoitaa oman viestintänsä.

Kahdessa ensimmäisessä mallissa muun muassa työtiimin yhtenäisyys, sijaistukset ja osaamisen
jakaminen puoltavat yhtä yksikköä. Konsernipalveluratkaisussa mietityttää liikelaitosten johdon
saama palvelu kun taasen liikelaitoksen palvelumyynti tuntuu konsernin näkökulmasta eriytyneeltä
konsernin strategisesta johdosta. Hajauttamisessa huolettaa resurssitehokkuus. Monessa ryhmässä
onkin korostunut, että pienessä maakunnassa palvelut tulisi pitää yhtenä kokonaisuutena niin
sanotusti neutraalina ratkaisuna, joka palvelee niin maakuntaa, järjestäjää kuin tuottajaakin. Asiaa
suunnitellaan tarkemmin syksyllä 2018.
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4.1. Hallintopalvelut
Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä muodostuu itsehallinnollinen Etelä-Karjalan maakunta.
Maakunnan vastuulla on järjestää alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut, joka tarkoittaa sitä, että
nykyisen Eksoten toiminnot tulevat siirtymään uudistuksen myötä maakunnalle. Osa toiminnoista
siirtyy maakunnan liikelaitokseen, joka toimii tuottajana. Etelä-Karjalan maakuntaan tulee siirtymään
tehtäviä ELY-keskuksesta, TE-toimistosta, aluehallintovirastosta (AVI), Etelä-Karjalan liitosta sekä
kunnista (lomitus, maaseutuhallinto, ympäristöterveydenhuollon tehtävät, pelastustoimi). Osa
ELY:jen ja AVI:jen tehtävistä siirtyy Valtion lupa- ja valvontavirastoon (Luova).
Maakunnan hallintopalveluihin kuuluu: henkilöstöhallinto ja henkilöstön kehittäminen, työsuojelu ja
työhyvinvointi,
yleishallinto,
kiinteistöja
toimitilahallinto,
tietotekniikkapalvelut,
asiakirjahallintapalvelut, tietohallinto ja sen kehittäminen, sekä materiaalihallinto. Suomen Kuntaliitto
ry:n koordinoima ja valtiovarainministeriön rahoittama Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma
ja tehtäväluokitus -projekti (vate-TOS -projekti) sai 16.1.2018 valmiiksi ehdotuksen maakuntien
väliaikaishallintojen yhteiseksi tiedonohjaussuunnitelmaksi. Hallinto- ja henkilöstöryhmä arvioi
tiedonohjaussuunnitelman sopivan käyttöönotettavaksi sellaisenaan.
Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen
valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan
käyttämisestä maakuntavaltuuston toimikauden alkuun asti.
Hallinto- ja henkilöstöryhmä valmisteli vaten työjärjestyksen, jonka pohjana käytettiin
valtakunnallisesti valmisteltua luonnospohjaa. Valmistelussa oli kaksi tavoitetta. Ensinnäkin,
päätöksenteko pyrittiin pitämään mahdollisimman tehokkaana siten, että väliaikaisen
valmistelutoimielimen hallinnollisista asioista päättäisivät viranhaltijat ja valmistelutoimielin voisi
keskittyä maakuntakonsernin, kuten maakunnan organisaatio- ja palvelurakenteen valmisteluun.
Toiseksi, työjärjestys laadittiin epävirallisessa valmistelussa noudatetun rakenteen mukaiseksi.
Viimeksi mainittu rakenne oli valmistelun tässä vaiheessa osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi.
Maakunnalla tulee olla hallintosääntö. Hallintosäännöstä on valmisteltu valtakunnallista mallia
Suomen Kuntaliiton ja VM:n yhteistyössä maakuntien kanssa. Hallintosäännön valmistelussa on
lähtökohtana mahdollisimman selkeä johtamisjärjestelmä. Jokainen maakunta joutuu räätälöimään
valtakunnallisen mallipohjan oman organisaationsa ja maakuntansa tarpeita vastaavaksi.
Maakunnissa ei siis tule olemaan identtisesti samanlaiset hallintosäännöt.
Hallintosäännössä tulee olla määräykset seuraavista asiakokonaisuuksista:




hallinnon ja toiminnan järjestäminen
päätöksenteko- ja hallintomenettely
maakuntavaltuuston toiminta.

4.1.1. Sopimushallinto
Sopimusohjauksella maakunta vaikuttaa sopimuksin järjestettyjen palveluiden toteutumiseen.
Sopimusohjauksella varmistetaan maakuntalain järjestämisvastuun edellytysten toteutuminen ja
maakunnan asettamien tavoitteiden saavuttaminen. Maakunnan edut otetaan huomioon sopimusten
valmistelussa riskikartoituksineen ja sopimusehtojen toteuttamisen valvonnassa. Järjestämisvastuu
edellyttää myös sopimusprosessien ja vastuiden määrittelyä.
Hallitus vastaa sopimusohjauksen toimeenpanosta mm. sopimushallinta- ja hankintaohjeilla.
Sopimusohjaus varmistaa ja luo edellytykset sopimusten operatiiviselle johtamiselle. Sopimusohjaus
ja sopimushallinta muodostavat kokonaisuuden. Sopimushallinta toteuttaa sopimusohjauksen
periaatteita ja tavoitteita. Hankinnan prosesseja ohjaa lisäksi hankintaohje.
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Sopimusohjauksella tarkoitetaan maakunnan toimintaperiaatteita, joilla varmistetaan maakunnan
strategisten tavoitteiden ja riskienhallinnan toteutuminen sekä toiminnan taloudellisuus.
Sopimusohjauksella ohjataan kaikkea maakuntakonsernin sopimustoimintaa. Sopimusohjaus
edellyttää toimivaa sopimushallintaa. Keskitetty sopimushallinta luo mahdollisuuden laadukkaaseen
johtamiseen ja seurannan järjestämiseen.
Maakunnan toiminta perustuu merkittävältä osaltaan sopimuksille. Luomalla sopimusosaamisesta
maakunnan strategisia tavoitteita ja arvoja toteuttava osaaminen, tulee sopimusosaamisesta
maakunnan strateginen voimavara. Tällä voimavaralla on sekä toimintaa ohjaava, että riskien
hallintaan liittyvä tarkoitus. Sopimusosaamisella ja laadukkaalla sopimushallinnalla kustakin
sopimuksesta muodostuu tehokas riskienhallinnan väline. Sopimusohjaustietojärjestelmien keinoin
varmistetaan hyvän hallinnan ja hallinnon toteutuminen organisaation eri tasoilla ja tehtävissä.
Sopimusprosessi on sarja toimenpiteitä, jotka noudattavat sopimuksen elinkaarta. Sopimushallinta
sisältää operatiivisen johtamisen keinot, joilla sopimushallinnan tiedolla ohjausta toteutetaan,
seurataan ja tavoitteet varmistetaan. Sopimushallinta koskee kaikkia sopimuksia riippumatta niiden
tyyppistä kahden eri oikeushenkilön välillä. Sopimushallinta sisältää esimerkiksi sopimusprosessit,
riskien hallinnan, sopimukseen liittyvien toimijoiden roolit, sopimukseen liittyvät työvälineet ja
ohjeistuksen. Sopimusprosessi ja sen sisältämät toimenpiteet vaihtelevat sopimustyyppikohtaisesti.
Valtakunnallisessa sopimustyöryhmässä laadittiin mallipohjia sopimushallintaan ja kevään 2019
aikana kartoitetaan, onko työryhmän työtä mahdollista jatkaa. Koska ostopalvelut muodostavat
kuntien ja kuntayhtymien kustannuksista merkittävän osan, niiden oikeellisuuden merkitys korostuu.

Etelä-Karjalassa maakuntahallitus vastaa maakunnan sopimuksista. Etelä-Karjalaan ei suunnitella
erillistä sopimusjaostoa. Maakuntahallitus vastaa maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvien
palvelujen sopimusperiaatteiden linjauksista, omistajaohjauksesta ja valvonnasta.
Maakuntahallitus vastaa sopimusohjeen hyväksymisestä, sopimusperiaatteista, sopimusten
valvonnan ja raportoinnin yleisistä periaatteista, ja tuottajille maksettavien korvausten tason
arvioinnista ja niiden tarkistamisesta. Sopimusohjeessa määritellään tarkemmin järjestämisvastuun
toteuttamisesta, kun tuottaminen perustuu hankintalain mukaan kilpailutettujen palvelujen
ostamisesta. Palvelujen tuottaminen valinnanvapauspalveluissa toteutuu tuottajien kanssa tehtävien
sopimusten kautta. Sopimusohjeessa on hyvä ottaa huomioon kaikkien sopimusten yleiset
riskienhallinta- ja toimintatavat ja linjaukset.
Väliaikainen toimielin ja maakunta voivat maakunnan hallinnon ja toiminnan käynnistämistä varten
sekä palvelutoiminnan jatkumisen turvaamiseksi jatkaa ja laajentaa valtion, kuntien ja kuntayhtymien
viranomaisilta sekä näille palveluja tuottavilta yksityisiltä tai julkisoikeudellisilta palvelun tuottajilta
hankittavia palveluja koskevia sopimuksia kilpailuttamalla niitä määräaikaisina.
Siirtyvien organisaatioiden sopimusten kartoitus on aloitettu ja organisaatiot ovat tarkastelleet
nykytilannetta ja tarvittavia toimenpiteitä yhdessä.. Kartoituksen jälkeen tehdään päätös, mitä
sopimuksia jatketaan, mitkä irtisanotaan, ja mitkä täytyy uudelleen kilpailuttaa. Samassa yhteydessä
otetaan huomioon EU:n GDPR-asetuksen (General Data Protection Regulation) vaatimukset, mikäli
niitä ei ole jo edellisessä sopimuksentekovaiheessa otettu huomioon. Väliaikainen
valmistelutoimielin osallistuu maakunnille siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja
velvollisuuksien selvittämiseen.
Hallinto- ja henkilöstötyöryhmä tekee ehdotuslistauksen vatelle niistä sopimuksista, joita ehdotetaan
jatkettavan ilman erillistä kilpailutusta sekä niistä sopimuksista, joita ei tarvita tai jotka on syytä
kilpailuttaa. Sopimusten osalta on käytävä myös läpi mahdolliset sellaiset sopimukset, joiden
jatkaminen uudessa maakunnassa ei ole tarpeen mukaista ja ne tulee irtisanoa. Sopimukset on

50
oltava tiedossa viimeistään 2019 helmikuussa. Sopimusten kartoittamisen pohjaksi on valmisteltu
Excel-pohja, johon organisaatiot täyttävät tietonsa. KEHA on selvittänyt valtion toimijoiden
sopimuksia.
Vanhoihin sopimuksiin tulee suhtautua kriittisesti. Ne ovat tehty täysin erilaisen organisaation kuin
tulevan maakunnan lähtökohdista. Niiden lähtökohdat, tarkoitus, tarkoituksenmukaisuus, perusteet,
kohteet (voivat olla vanhentuneita) ja aika eroaa tulevan maakunnan tosiasiallisista uusista
kokonaisvaltaisista tarpeista ja voivat pahimmillaan haitata maakunnan pyrkimyksiä kohti yhtenäistä
kokonaisarkkitehtuuria, digitaalisuutta sekä kehityksenkärjessä olevaa toimintaa ja toimintatapoja.
Maakunnan uusien ja uudistuvien tarpeiden ja kokonaisuudenhallinnan tulisi olla Sopimuksen
tarkoituksenmukaisuuden harkinnan lähtökohta ja tähän tulisi varata riittävästi aikaa ja osaavaa
asiantuntijaresurssia.
4.1.2.Tietoturvapolitiikka
Tietoturvallisuudesta vastaa maakuntahallitus ja sitä johtaa maakuntajohtaja sekä palvelutuotannon
näkökulmasta sote- ja pela-liikelaitosten johtajat. Maakuntahallitus päättää maakuntakonsernin
kokonaisturvallisuuden eri osa-alueiden kehittämistoiminnan tavoitteista, organisoinnista,
resursseista ja toimintavaltuuksista sekä nimeää tietoturvavastaavan ja tietosuojavastaavan.
Tietoturvavastaava vastaa osaltaan tietoturvatyön kokonaisuudesta johdolta saamiensa resurssien
ja toimintavaltuuksien puitteissa. Potilastietojen tietoturvasta vastaa sote-liikelaitoksen johtaja. Soteliikelaitoksen potilastietoja sisältävien henkilörekisterien suojaamisesta ja valvonnasta vastaa
osaltaan
sote-liikelaitoksen
tietosuojavastaava.
Tietoturvallisuus
on
kuitenkin
koko
maakuntakonsernin yhteinen asia.
Merkittävässä roolissa maakunnan tietoturvallisuuden ja hallinnon järjestämisessä on tietoturva- ja
tietosuojapolitiikka. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka määrittää ne periaatteet, toimintatavat, vastuut,
toimivallat, valvonnan ja seurannan, joita noudatetaan maakuntakonsernin tietoturvan ja tietosuojan
toteuttamisessa ja kehittämisessä. Tietoturvatyö on osa yleistä turvallisuustoimintaa, riskien
hallintaa ja sisäistä valvontaa. Tietoturvan ja tietosuojan toteutuminen varmennetaan vuosittain
tietoturvaorganisaation raportoinnilla johdolle ja toimintakertomukseen tulevalla maininnalla
suoritetuista toimenpiteistä. Maakuntakonsernin henkilökunnan ja sen luottamushenkilöiden sekä
ulkopuolisten toimijoiden, toimittajien ja muiden ulkopuolisten tahojen tulee sitoutua noudattamaan
tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaa, maakuntakonsernin ohjeita, kansallisia normeja ja ohjeita.
Yhteiskunta ja sen toiminnot ovat riippuvaisia ICT-teknologiasta ja sen toimintavarmuudesta.
Tietojen käsittelyyn ja tietotekniikkaan liittyviä riskejä pitää tunnistaa ja hallita prosessinomaisesti.
Tietoturvan tärkeyttä lisäävät myös kansalaisille suunnattujen sähköisten palvelujen laajentuminen,
tietojärjestelmien etä- ja mobiilikäyttö, pilvipalvelut, organisaatioiden yhteistyö palvelujen
järjestämisessä sekä laaja palveluntuottajien verkosto.
Tietoturvallisuuteen kohdistuvat uhat aiheuttavat riskin tietojen, tietojärjestelmien tai tietoliikenteen
luottamuksellisuudelle, eheydelle ja käytettävyydelle. Henkilöiden mahdollinen osaamattomuus,
huolimattomuus ja välinpitämättömyys aiheuttavat merkittävimmän uhan organisaation
tietoturvallisuudelle. Lisäksi uhkia aiheuttavat tietoisesti tehty tietojen väärinkäyttö, tietomurrot,
virheellisesti toimivat ohjelmistot ja laitteet, virukset, haittaohjelmat, palvelunestohyökkäykset sekä
tekniset ongelmat. Merkittäviä uhkia voi liittyä myös ulkopuolisten palvelujen tuottamiseen, mikäli
palveluntuottajien kanssa ei ole tehty kattavia sopimuksia, joissa huomioidaan tietoturvaan,
tietosuojaan ja varautumiseen liittyvät asiat sekä rikkomuksiin liittyvät sanktiot. Jokaisessa
organisaatiossa, prosessissa, projektissa ja tietojärjestelmässä tulee huolehtia tietoturvaan ja
tietosuojaan sekä laajemminkin tietotekniikkaan liittyvien riskien hallinnasta. Riskien negatiivisia
vaikutuksia pitää minimoida teknisillä ja hallinnollisilla keinoilla.
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Tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaa täydentävät henkilöstön tietoturvaohjeet sekä palvelu- ja
vastuualueittain annetut tietojen käsittelyä koskevat määräykset ja ohjeet. Tietoturva- ja
tietosuojapolitiikkaa ja sen perusteella annettuja ohjeita ja määräyksiä noudatetaan kaikessa
toiminnassa ja ne koskevat kaikkia maakuntakonsernin palveluksessa olevia viranhaltijoita,
työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Maakuntakonsernin ulkopuolisten toimijoiden ja toimittajien tulee
myös sitoutua noudattamaan tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaa, kansallisia normeja sekä ohjeita
ehtona tehtäviensä mukaiselle pääsylle tietojärjestelmiin ja niiden tietoaineistoihin.
Maakuntahallituksen hyväksymä tietoturva- ja tietosuojapolitiikka sekä sitä täydentävät henkilöstön
tietoturvaohjeet annetaan tiedoksi jokaiselle työntekijälle ja tietojärjestelmän käyttäjälle. Tietoturvaja tietosuojapolitiikka on voimassa toistaiseksi. Se on asiakirjana julkinen ja saatavissa
maakuntakonsernin ulkoisilta ja sisäisiltä verkkosivuilta.
Tietojenkäsittely tukee maakuntakonsernin palvelujen tuottamista. Tietoaineistot sisältävät
potilaisiin, asiakkaisiin, työntekijöihin ja toimintaan liittyvää tietoa, joka on lainsäädännön perusteella
suojattava. Tietojenkäsittelyn on oltava mahdollisimman luotettavaa, tehokasta ja virheetöntä.
Tietojenkäsittelyyn liittyy aina riskejä, joita minimoidaan ohjeistuksilla, teknisillä ratkaisuilla ja
koulutuksella. Merkittävin riskien minimointiin liittyvä tekijä on jokaisen henkilön päivittäisessä
tietojenkäsittelyssä tekemät ratkaisut ja toimenpiteet, jotka pohjautuvat lainsäädännön ja ohjeiden
noudattamiseen.
Kyberturvallisuus käsittää yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin ja kriittiseen infrastruktuuriin
kohdistuvat toimenpiteet, joiden tavoitteena on saavuttaa kyky ennakoivasti hallita ja tarvittaessa
sietää kyberuhkia ja niiden vaikutuksia, jotka voivat aiheuttaa merkittävää haittaa ja vaaraa.
Maakuntakonsernin toiminnot ovat jatkuvasti entistä riippuvaisempia ICT-teknologiasta ja palveluista
sekä niiden toimintavarmuudesta. Tietojenkäsittelyyn ja tietotekniikkaan liittyviä riskejä pitää
tunnistaa ja hallita aktiivisesti. Riskien negatiivisia vaikutuksia minimoidaan teknisillä ja hallinnollisilla
keinoilla.
Tietoturvalla tarkoitetaan tietojen, palvelujen, järjestelmien ja tietoliikenteen suojaamista. Tietosuoja
on oleellinen osa tietoturvallisuutta. Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen ja muiden henkilön
luottamuksellisten tai arkaluonteisten tietojen suojaamista ja rekisteröidyn henkilön oikeutettujen
oikeuksien ja vapauksien tehokasta toteuttamista.
Tietoturvan tärkeyttä lisäävät myös kansalaisille suunnattujen sähköisten palveluiden laajentuminen,
tietojärjestelmien etä- ja mobiilikäytön lisääntyminen sekä palvelutuotannon uudet menetelmät kuten
pilvipalvelut. Tietoturvatoimintaa ohjataan sekä EU:n että kansallisin säädöksin, määräyksin, ohjein
ja suosituksin. Näihin liittyviä päätöksiä tehdään sekä omassa organisaatiossa että sen ulkopuolella.
Lainsäädännön lisäksi tulee noudattaa muita omalle organisaatiolle hyväksyttyjä tietoturvaan ja
tietosuojaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä. Organisaation omat päätökset, määräykset ja ohjeet eivät
saa olla ristiriidassa tämän tietoturvapolitiikan tai organisaation ylemmän tason määräysten kanssa
siten, että tietoturva tai tietosuoja heikkenee.
4.1.3. Omavalvontaohjelma
Omavalvontaohjelman ja viranomaistoiminnan tavoitteena on varmistaa, että toiminta ja palvelut
maakunnassa järjestetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla sekä varmistaa toiminnan ja
palvelujen suunnitelmallisuus, asiakas- ja potilasturvallisuus ja laatu, palvelujen saatavuus ja
saavutettavuus sekä palveluja käyttävien yhdenvertaisuus. Omavalvontaohjelmassa kuvataan,
miten maakunnassa toiminnan asianmukaisuutta seurataan ja miten mahdolliset puutteet ja virheet
korjataan. Maakunnan valvontatyön on oltava ennakoivasti ohjaavaa ja tehokkaasti puuttuvaa.
Henkilöstön tulee havainnoida epäkohtia jatkuvasti ja ilmoittaa niistä ja niiden uhkista.
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Omavalvontaohjelma laaditaan yhteistyössä Eksoten, pelastuslaitoksen, ympäristöterveydenhuollon
ja maakunnan kesken. Ohjelman valmistelussa asetetaan toiminnan mittarit ja määritellään seuranta
niiden toteutumisesta. Ohjelman avulla seurataan myös asetettujen tavoitteiden toteutumista ja
tulosten avulla vaikutetaan palvelustrategiaan ja kehittämistoimintaan.
Omavalvontaa lähestytään toiminnan riskienhallinnan näkökulmasta. Riskienhallinnan tavoitteena
on tukea maakunnan perustehtävän toteuttamisessa sekä strategian ja tavoitteiden
saavuttamisessa. Riskienhallintaa toteutetaan systemaattisesti ja dokumentoidusti koko
organisaatiossa, kaikilla toiminnan tasoilla ja kaikissa toiminnoissa.
Asukkaan ja asiakkaan kannalta omavalvontaohjelma kuvaa, miten perusoikeuksien toteutumista
edistetään ja niiden toteutuminen varmistetaan. Omavalvontaohjelman avulla varmistetaan
ohjauksen ja neuvonnan toteutuminen. Siihen liittyy asiakkaiden etuuksista ja oikeuksista
tiedottaminen sekä väestön ohjaaminen ja neuvonta palveluiden saatavuudessa ja käyttämisessä.
Myös asiakasturvallisuuden edistäminen ja varmistaminen kuvataan omavalvontaohjelmassa.
Siihen sisältyy myös kuvaus, miten asukkaat ja palvelujen käyttäjät voivat osallistua ja vaikuttaa.
Asiakkaille varmistetaan monipuoliset ja vaikuttavat osallistumisen mahdollisuudet. Asukkaiden
osallistumisoikeudet sisällytetään myös palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa tehtäviin sopimuksiin.
Omavalvontaohjelmassa on myös kuvaus siitä, miten palvelutarpeen arviointi ja
asiakassuunnitelman laatimisen toteutuminen varmistetaan, miten väestön hyvinvointia ja terveyttä
edistetään ja miten varmistetaan yhteistyö eri tahojen kanssa, miten asiakaslähtöinen
palveluintegraation toteutuminen varmistetaan, miten maakunnan järjestämisvastuulla olevien sekä
kuntien että valtion palvelujen yhteensovitus tapahtuu.
Palveluntuottajille omavalvontaohjelmassa on kuvaus, millaiset kriteerit, ehdot ja velvollisuudet
palveluntuottajille asetetaan, miten palveluntuottajien toimintaedellytykset sekä palvelujen laatu ja
asiakasturvallisuuden toteutuminen varmistetaan, millä tavalla palveluntuottajien ohjaus ja neuvonta
tapahtuu jatkuvassa vuorovaikutuksessa, millaiset omavalvontasuunnitelmat heiltä vaaditaan ja
miten häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin on varauduttu ja miten lakisääteisiä velvoitteita on tarkoitus
noudattaa, millaista valvontaa, seuraamista ja oman toiminnan kehittämistä heiltä edellytetään.
Omavalvontaohjelmassa
on
kuvaus
omavalvontaohjelman
kehittämisestä
sekä
omavalvontaohjelman julkisuuden varmistamisesta. Maakuntaan siirtyvien organisaatioiden välillä
on käyty läpi nykytilannetta ja käytäntöjä, joita yhdenmukaistamalla voitaisi saada hyötyä niin
organisaatiolle kuin koko maakunnan toimijoille.

4.2. ICT-palvelut ja digitaalisuuden edistäminen
Etelä-Karjalan maakunnan ICT-palveluja ja tietohallintoa on valmisteltu KATTO -nimisellä
muutosohjelmalla. KATTO-ohjelma on muodostunut yli 20 eri projektista. Valmisteluvaiheessa
maakunnalle siirtyviä järjestelmiä tunnistettiin noin 200 sote-järjestelmää, noin 40 Etelä-Karjalan
liiton järjestelmää, noin 20 kunnista siirtyvää järjestelmää ja noin 300 valtion järjestelmää. Ohjelman
aikana on tuotettu alustavat projektisuunnitelmat liitteineen VM:n vaatimusten mukaisesti.
Alustavissa projektisuunnitelmissa kartoitettiin nykytila ja eri organisaatioissa käytettävät
sovellukset, tunnistettiin toteutettavat tehtävät ja määritettiin alustava siirtymävaihe. Tarkentavaa
suunnittelua toimialariippumattomilla osa-alueilla tehtiin syksyllä 2018. Keväällä 2019 käynnistetiin
toimenpiteet työasemaympäristön harmonisointiin.
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KUVA 23. Maakunnan KATTO-ohjelman rakenne

KATTO-ohjelman puitteissa on teetetty nykytilaselvityksiä ja suunnitelmia lisäämään ymmärrystä
maakuntalaajuisen toiminnan muodostamista vaatimuksista ICT:lle ja tietohallinnon organisointiin.
•

Maakunnan taloushallinnon suunnittelu

•

Maakunnan tietohallinnon organisointi

•

Taloushallintojärjestelmien sovellusanalyysi

•

Maakuntaan liittyvien organisaatioiden Organisaatio Master-Data hallinnan nykytilakartoitus

•

Maakunnan tietomalli

•

Maakuntaan liittyvien organisaatioiden tiedonohjauksen nykytilakartoitus

•

Potilas- ja asiakastietojärjestelmä selvitys

Tehdyt selvitykset vahvistivat näkemystä, että tulevien järjestelmäkokonaisuuksien määrittelyiden
todettiin riippuvan voimakkaasti erilaisista substanssiin liittyvistä tarpeista ja vaatimuksista.
Maakunnan taloushallintoon vaikuttaa kirjaamisen vaatimukset, laskentatunniste, mahdolliset
liikelaitokset sekä tase-yksiköt, tuotelaskennan tarpeet, työajankirjausjärjestelmä (ELY/TE) sekä
valinnanvapauteen liittyvät vaatimukset. Erityistä huomiota tulee kiinnittää miten Valtiolta siirtyvien
kokonaisuuksien osalta rahoitusten käsittely ja näihin liittyvät rahavirrat hoidetaan
maakuntamaailmassa ja millaista talouden seurantaa/raportointia näihin tarvitaan. Tämä
kokonaisuus voi kansallisella tasolla vaatia merkittäviä integraatiototeutuksia, jotka vievät myös
aikaa.
Tiedonhallinnan näkökulmasta ennen maakuntamalliin siirtymistä on linjattava, mitä järjestelmiä
käytetään päätöksentekoon eri tehtävissä ja millaisia toimintamalleja otetaan käyttöön. Yhtenäiset
toimintatavat mahdollistavat toiminnan virtaviivaistamisen ja automatisoinnin lisäämisen tuottamaan
tehokkuutta.
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Siirtyvien järjestelmien tunnistamisen ja niistä syntyvien toimenpiteiden lisäksi on kuvattu
maakunnan kokonaisarkkitehtuuri luonnos, joka on toimijoiden, palvelujen, prosessien, tietojen,
tietojärjestelmien, teknologian ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden
rakenne. Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen edellyttää maakunnan johtamisrakenteen ja vastuiden
määrittelyä. Suunnittelutyön jatko edellyttää siten tiivistä yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden
kanssa. Kuvauksessa tulee noudattaa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen
-suositusta, joka määrittelee julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurimenetelmän. JHS 179
kokonaisarkkitehtuuri ei ole näin vain teknologiaa ja vain tietohallintoa koskeva menetelmä vaan
kaikkea tulevan maakunnan toiminnan, toimintaympäristön ja teknologian kuvaamista määrittelevä
viitekehys. Tietohallinto ei toteuta tätä, vaan kaikki maakunnan perustamisesta vastaavat ryhmät ja
toimintayksiköt.

KUVA 24. Maakunnan kokonaisarkkitehtuuri kuvaa johtamisrakenteet ja tietorakenteet

Rakenteiden lisäksi on suunniteltava resursointi ja eri toimijoiden roolit. Etelä-Karjalan maakunnan
tietohallinnon täytyy olla maakunnan hallintorakenteessa keskitetty toiminta. Kooltaan pienen
tietohallinnon hajauttaminen tulevan maakunnan eri organisaatioyksiköihin ei ole järkevää tai
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käytännössä mahdollista. Jatkossakin sote-liikelaitos tulee olemaan erittäin vahva ICT-palvelujen ja
kehittämistoiminnan tarvitsija samalla kun uusi järjestäjä tarvitsee ICT-tukea tehtävänsä
hoitamiseen.
Maakuntavalmistelun ICT-ohjelman yhteydessä tarkisteltiin myös maakunnan tietohallinnon
järjestäytymistä ja rakennetta osana maakunnan kokonaishallintoa. Valmistelun yhteydessä
tunnistettiin tietohallinnon toiminnan kannalta vaadittavat, strategiasta lähtevät, kyvykkyydet ja
kyvykkyyttä toteuttavat kompetenssit. Maakuntastrategian ollessa kesken, käytettiin pohjana
soveltaen
Etelä-Karjalan
sosiaalija
terveyspiirin
kokonaisstrategiaa
ja
ICT
toimeenpanosuunnitelmaa.
Tietohallinnon rakennetta tulevassa maakunnassa arviotiin kahden skenaarion kautta: a) Vahva
maakunta (vahva järjestäjä) ja b) Heikko maakunta (heikko järjestäjä). Vastuumatriisien ja SWOTanalyysien kautta selvitystyössä päädyttiin ehdottamaan Vahva maakunta mallia. Tämän myötä
tietohallintotoiminto olisi keskitetty täysin järjestäjälle. Tässä mallissa maakunta myy
tietohallintopalveluita liikelaitokselle konsernin sisäisenä kauppana. Selvitystyössä tarkasteltiin
lisäksi Etelä-Karjalan alueella toimivien nykyisten inhouse-yhtiöiden sekä maakuntauudistuksen
myötä
perustettujen
kansallisten
palvelukeskusten
suhdetta
maakunnan
tietohallintoon. Yhteenvedossa todettiin, että Etelä-Karjalan nykyisillä inhouse-toimijoilla on vahva
rooli maakunnan ICT-palveluiden tuottamisessa ja kansalliset palvelukeskukset olisivat tuottaneet
käyttövelvoitteen sekä valikoidusti liiketoimintasuunnitelmansa mukaisia palveluita Etelä-Karjalan
maakunnalle.
Tietohallinnon rooli suunnitellaan lopulliseen muotoon osana koko maakunnan hallintorakenteen
suunnittelua ja perustamista. Maakuntaan perustettavan tietohallinnon organisatorinen rakenne ja
resursointi sekä toimittaja- ja sidosryhmien ekosysteemi kiinnitetään operatiiviseen ohjausmalliin.
Maakuntaan tarvitaan resurssi, joka vastaa tietohallinnon strategisesta ja tavoitteellisesta
toiminnasta (huomioiden myös maakunnan viranomaistoimijan rooli) koko maakunnan toiminnan
näkökulmasta. Maakunnan kasvupalveluiden kannalta toimivan tietotekniikkaekosysteemin
kehittäminen on erittäin oleellista.
4.2.1. Tietojärjestelmät ja alueellinen ICT-palvelutuotanto
Etelä-Karjalan ICT-palvelutuotannon malli nojaa merkittävästi nykyisin Etelä-Karjalan
kuntatoimijoiden omistamiin ja käyttämiin in house -yhtiöihin koskien Etelä-Karjalan maakuntaan
kuntatoimijoilta siirtyviä toimintoja. Etelä-Karjalan maakunnan operatiivisena
perustietotekniikkapalvelutuottajana toiminut Saimaan talous ja tieto Oy fuusioitui 1.1.2019 EteläKarjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien yhteistyönä muodostamaan Meidän IT ja
talous Oy:öön. Etelä-Karjalan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien
operatiivisena ICT-palvelutuottajana jatkaa 2M-IT Oy.
Maakuntaan
siirtyvät
organisaatiot
pääsääntöisesti
jatkavat
käytössä
olevien
toimialatietojärjestelmiensä käyttämistä sellaisenaan. Etelä-Karjalan kunnilta ja Etelä-Karjalan liitolta
siirtyvät toimialatietojärjestelmät siirretään samaan ympäristöön kuin Eksoten nykyinen tuotanto.
Koska Meita Oy tuottaa toimialatietojärjestelmät pitkälti keskitetysti tällä hetkellä Etelä-Karjalan
kuntatoimijoille, on tämä lähinnä konfigurointia ja pienimuotoisia muutoksia nykyisessä
kuntatoimijaympäristössä. ELY-keskuksen ja TE-toimiston toimialatietojärjestelmien tuotanto
hoidetaan
jatkossa
vastaavalla
tavalla
kuin
tällä
hetkellä,
eli
valtakunnallista
palvelutuotantorakennetta ei lähdetä tältä osin rikkomaan. ELY-keskuksen ja TE-toimiston
toimialatietojärjestelmät saatetaan teknisesti käytettäväksi maakunnallisen ICT-infrastruktuurin
kautta.
Hallinnon tietojärjestelmien osalta Etelä-Karjalan maakunnassa tullaan tavoitetilassa käyttämään
Etelä-Karjalan kuntatoimijoiden nykyisin käyttämiä tietojärjestelmiä. Lähtökohtaisesti tulevan
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maakunnan hallinnon tietojärjestelmien installaatiot pohjautuvat Eksoten nykyisin käytössä oleviin
konfiguraatioihin, Eksoten ollessa merkittävästi suurin tulevaan maakuntaan siirtyvä toimija.
ELY-keskuksen ja TE-toimiston osalta jatketaan KEHA-keskuksen kautta syntynyttä in house -yhtiön
kaltaista keskitettyä palvelutuotantoa. ELY-keskuksen ja TE-toimiston toimialatietojärjestelmät
integroidaan tarvittavilta osin Etelä-Karjalan maakunnan hallinnon tietojärjestelmiin. Esimerkiksi
taloushallinnon tietojärjestelmän osalta on nähtävissä merkittävä määrä tarvittavien integraatioiden
toteuttamisia. Realistisessa tilanteessa maakuntaan valtiolta siirtyvät toimijat joutuvat jatkamaan
osittain nykyisten hallinnontietojärjestelmiensä käyttöä, koska integraatioiden purkaminen ELYkeskuksen ja TE-toimiston käyttämien hallinnon ja toimialatietojärjestelmien väliltä on erittäin
monimutkaista. Tämän johdosta maakuntien perustamisen jälkeen joudutaan maakunnan
taloudenpitoa hallinnoimaan useissa eri järjestelmissä osto- ja myyntilaskutustoimintojen kautta.
Myös valtion ICT-asiantuntijoiden osallistuminen maakunnan valmisteluun on erittäin kriittistä myös
jatkossa.
Perusperiaatteena on, että In house -yhtiöt tuottavat omistaja-asiakkailleen muun muassa
perustietotekniikka-, tietojärjestelmätoimitus-, sovellustuki- ja ylläpito sekä konsultointipalveluita.
Kaupalliset yhtiöt tuottavat maakuntiin siirtyville organisaatioille, joko suoraan tai in house -yhtiöiden
kautta, kaupallisten tietojärjestelmien (esimerkiksi potilastieto- tai talousjärjestelmä) toimitus- ja
tukipalveluita, integraatio- sekä konsultointipalveluita.
Alueellisten in house -yhtiöiden ja valtakunnallisten palvelukeskuksien välille tulee rakentaa toimivat
yhteistyömallit. Mahdollinen käyttövelvoite valtakunnallisiin palveluihin voi vaikuttaa
mahdollisuuksiin käyttää paikallisten yhtiöiden in house - palveluja jatkossa.
Tulevassa maakuntarakenteesta yhteistyö tulevilla yhteistyöalueilla (YTA) tulee lisääntymään. Tämä
tapahtuu niin toiminnan kuin tukipalveluiden osalta. Erikoissairaanhoidon keskittämisasetus osoittaa
esimerkillisesti suunnan, joissa tietyt hoito-/palvelutapahtumat tulevat keskittymään jatkossa
Suomessa. Tietoteknisten ratkaisuiden osalta tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että YTA-alueilla
täytyy enenevissä määrin olla käytössä yhteisiä ratkaisuita. Puhtaasti tukipalveluiden näkökulmasta
(tietohallinto & kehittäminen) on Etelä-Suomen maakuntien alueella tavoite rakentaa yhteinen
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) nykyiseen laajaan tietoallasratkaisuun pohjautuva
tietojohtamisen, analytiikan ja raportoinnin kokonaisratkaisu.
Valtio tulee ohjaamaan YTA-alueen investointisuunnitteluun myös rahoitusohjauksen kautta.
Maakuntien laajojen investointien käsittely tulee tapahtumaan tulevaisuudessa YTA-alueen yhteisen
investointilistauksen kautta. YTA-alueella on jo olemassa olevat yhteistyörakenteet (ns. ERVA ICT ryhmä) nykyisen terveydenhuollon lainsäädännön puitteissa tapahtuvalle yhteistyölle. Tätä
yhteistyötä jatketaan luonnollisena jatkumona myös maakuntien perustamisen jälkeen. Ryhmän
tehtävien tarkennuksia tehdään lainsäädännön hyväksymisen ja käytäntöjen kirkastumisen myötä.
Tietoturvan ja tietosuojan osalta maakunnan perustamisessa noudetaan voimassa olevaa
lainsäädäntöä sekä julkisen hallinnon suosituksia. Tietoturvatasojen osalta suosituksien
noudattamisessa huomioidaan maakuntaan siirtyvien toimintojen erilaiset suojaustasot ja
palvelutuotanto kohdennetaan realistisen tarpeen mukaisesti (ei yli- eikä alimitoitettuna).
4.2.2. Valtakunnallinen ICT-palvelutuotanto
Maakuntauudistuksen yhteydessä valtakunnallisesti velvoitettu ICT-palvelutuotantorakenne ja
kansallisesti velvoitetut palvelut otetaan osaksi maakunnan ICT-palvelutuotantorakennetta.
Etelä-Karjalan palvelutuotanto rakennetaan kansallisten käyttövelvoitteiden ja sekä Etelä-karjalan
maakunnan käyttämien in-house yhtiöiden (Meita Oy, 2M-IT Oy) palveluiden ja palvelutuotannon
pohjalta. Tulevien palveluiden ja palvelutuotannon välille muodostetaan integroitu palvelutuotannon
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malli, joka varmistaa, että Etelä-Karjalan maakunnan kansalaisille suunnattu palvelutuotanto on
korkealla tasolla saatavilla, eikä palvelutuotantoon liity riskejä.
Etelä-Suomen yhteistyöalue (nykyinen HYKS-erva) on 18.5.2018
valtiovarainministeriölle (VM) ja sosiaali- ja terveysministeriölle (STM)
tuottaa erityisesti Etelä-Suomen YTA-alueen maakunnille mutta
tietoallasratkaisuteknologian, pohjautuen HUS:n jo käytössä
tietoallasratkaisuun.

ehdottanut Vimana Oy:lle,
ratkaisua, jossa Vimana Oy
myös muille maakunnille
olevaan erittäin laajaan

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisien ratkaisuiden kehittämiseen on perustettu SoteDigi Oy.
SoteDigi Oy:n osalta Eksote on mukana jo ODA- ja UNA-hankkeissa nykyisellä yhteistyömallilla.
Etelä-Karjalan maakunta jatkaa tätä työtä SoteDigi Oy:n kanssa tulevaisuudessa. SoteDigi Oy:n
osalta tultaneen valmistelemaan erillinen yhtiön toimintaympäristöä määrittelevä asetus. Lisäksi
valtiotasolla on työn alla ns. yhtenäispolitiikan määrittely, joka kuvaa osin sisältöä ja osin käytäntöjä
yhtenäisten ICT-palveluiden käyttämiseen valtakunnassa. Yhtenäispolitiikassa korostuu
valtiohallinnon rooli ohjaavana toimijana. Jotta tämä olisi mahdollista, kansallisesti toteutettujen
palveluiden ja palvelutuotantomallien tulee olla valmiita ja toimivia. Maakunnan tuottamien
palveluiden tuotantovarmuutta ei tulla vaarantamaan missään olosuhteissa ulkoisenkaan
hallintotekijän näin vaatiessa. Lisäksi palveluiden kustannustaso ei lähtökohtaisesti saa ylittää
maakuntaan
siirtyvien
organisaatioiden
nykyisten
vastaavien
ICT-palveluiden
tuottamisen/hankkimisen kustannustasoa, jotta keskitetyt palvelut otetaan käyttöön.
Maakunnan perustamisessa noudatetaan valtakunnallisia viite- ja kohdearkkitehtuureita. Sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluiden tuottamisen osalta Eksoten jo nykyisin integroitu palvelurakenne tukee
kansallisia yhteentoimivuuden vaatimuksia. Pilottihankkeissa (eOhjat, valinnanvapaus yms.) on
huomioitu ratkaistavien ICT-toteutusvaihtoehtojen riippuvuudet KATTO-ohjelmaan. Pilottien
päätyttyä kehitetyt ICT-toimintamallit tulee olla hyödynnettävissä maakunnallisesti.

4.3. Viestintä
Monitoimialaisen maakunnan hallinnossa viestintä on kaikki toimialat läpileikkaava tehtävä.
Viestinnässä onnistuminen on tärkeää maakunnalle organisaationa mutta varsinkin maakunnan
asukkaille. Ilman tehokkaasti järjestettyä ja johdettua, riittävästi resursoitua ja tuloksekasta viestintää
maakunnan asukkaat saattavat jäädä vaille heille kuuluvia palveluja. Jos tieto maakunnan
palveluista ei tavoita asukkaita, eivät hyvät palvelut täytä tehtäväänsä.
Maakuntakonsernin viestintä on strateginen toiminto ja sen avulla luodaan yhteyksiä eri suuntiin.
Yhteiset tavoitteet viestitään niin henkilöstölle kuin sidosryhmille ja vuorovaikutus on myös tärkeää.
Palautejärjestelmän, erilaisten tilaisuuksien ja osallisuustoiminnan kautta viestintä hakee myös
aktiivisesti yhteyttä asiakkaisiin, maakunnan asukkaisiin. Apuna yhteydenpidossa ovat lakisääteiset
vaikuttamistoimielimet (vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto) ja erilaiset kunnalliset
yhteistoiminnan muodot. Tätä osallisuus- ja kansalaisviestintää varten maakunnalla on oltava
henkilöstöresurssia.
Maakuntalain mukaan maakunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille,
järjestöille ja muille yhteisöille. Maakunnan tulee antaa riittävästi tietoja maakunnan järjestämistä
palveluista, taloudesta, maakunnan hallinnossa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista
suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Maakunnan
on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. Maakunnan on
huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan
valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa. Maakunnan
on verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon
ja että yksityiselämän ja henkilötietojen suoja viestinnässä toteutuu.
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Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä painottaa erityisesti asiakkaan oikeuksista ja
etuuksista tiedottamista sekä palvelujen käyttöön liittyvää neuvontaa. Maakunnan on myös
julkaistava palvelulupaus julkisessa tietoverkossa ja muilla sen julkisuutta edistävillä tavoilla.
4.3.1. Viestinnän suunnittelun periaatteita
Tulevan
Etelä-Karjalan
maakunnan
viestintäorganisaatiota
rakennetaan
väliaikaisen
valmistelutoimielimen aikaisen viestinnän jatkoksi mahdollisimman saumattomasti. Asiakaspalvelun
on toimittava moitteettomasti erityisesti niissä viestintäpalveluissa, jotka liittyvät maakunnan
toimialojen keskeisiin asiakasrajapintoihin.
Maakunnan viestintäresurssit ovat rajalliset, ja tarpeet maakunnan eri osissa vaihtelevat.
Tavoitteena on tehokas ja toimiva kokonaisuus. Viestinnässä on otettava huomioon:
 maakunnan ja järjestäjän viestinnän tarpeet ja kokonaiskoordinaatio
 maakunnan kaikkien toimialojen huomiointi viestinnän toimintojen rakentamisessa
 maakunnan sote-liikelaitoksen viestinnälliset ja markkinoinnin tarpeet
 maakunnan sote-keskuksen viestintä on eriytettävä liikelaitoksen viestinnästä, tai jos
maakunta tarjoaa viestintäpalveluaan sote-keskukselle, on samaa palvelua tarjottava
markkinahintaisena myös muille sote-keskuksille.
Viestinnässä on otettava huomioon lakien määräykset sekä julkisen hallinnon digitaaliseen
palveluun suuntautuminen. Viestinnän keskeiset kanavat ovat sähköisiä. Kaikille asukkaille
turvataan tiedonsaanti maakunnan palveluista ja päätöksistä.
Maakunta tulee jakautumaan järjestäjään ja tuottajiin, joista osa on omia liikelaitoksia ja osa
markkinatoimijoita. Tämä järjestäjä-tuottaja-rakenne vaikuttaa viestinnän organisointiin
maakunnassa. Viestinnän tulisi toimia kokonaiskoordinaatiossa, mutta erilaiset tarpeet ja tehtävät
huomioiden.

KUVA 25. Viestinnän rooli ja painotus vaihtelee maakunnan eri organisaatioissa.

Järjestäjällä on kokonaisvastuu ja neutraali informoijan rooli niin palveluntuottajille kuin maakunnan
asukkaille.
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Sote-liikelaitoksen toiminnoissa korostuu järjestäjää enemmän markkinointiviestinnän tarve.
Uudessa maakunnassa liikelaitos ja sen sote-keskus joutuvat kilpailemaan asiakkaista palveluiden
laadulla. Laadukkaat palvelut tarvitsevat tuekseen laadukasta markkinointiviestintää. Liikelaitos on
julkinen tuottaja, jolla on vahva vastuu erikoissairaanhoidosta, päivystyksestä sekä
sosiaalipalveluista. Sote-keskus kilpailee markkinoilla markkinaehtoisesti.
Pelastustoimen liikelaitoksen viestintärooli on maakunnan tapaan neutraali ja viranomaislähtöinen,
vaikka keinot ja viestit voivat vaihdella. Alla olevassa taulukossa on hieman avattu viestintätehtävien
erilaisia näkökulmia maakunnan eri organisaatioissa.

Maakunta

Oma identiteetti

Julkinen toimija

Maakunta

Järjestäjä

Asukasvastuu

Kyllä

Maakunta

Sote-liikelaitos

Pela-liikelaitos

Julkinen
Kyllä
asiantuntija
ja
laadukas tuottaja
vaativiin tehtäviin
Turvallisuus
Kyllä

Sote-keskus

Palvelut, asiakas

Eksote

Pela

Toimii
kuin X?
markkinatoimija

Päätöksenteko,
demokratia
Tieto,
asukasnäkökulma,
hyvinvointi
Laadukas palvelu
hädässä

Laadukas,
luotettava palvelu
Asiointi,
laatu,
palvelu,
asiakaskokemus

KUVA 26. Roolien kuvausta maakunnan viestinnässä.

4.3.2. Viestintäsuunnitelmasta viestintästrategiaan
Etelä-Karjalassa viestintää on jo valmistelun ajan toteutettu viestintäsuunnitelman mukaisesti ja näin
tulee olla maakunnassakin. Arjessa viestintätoimien etenemistä on seurattu jatkuvasti päivitettävällä
excell-seurannalla. Viestinnälle laaditaan myös vuosikello, jota tulee tarvittaessa täydentää.
Viestinnän on kyettävä reagoimaan ketterästi tilanteen muutoksiin. Maakuntastrategia tulee myös
vaikuttamaan viestintästrategiaan.
Uudistuksen valmistelun tavoitteena on synnyttää Etelä-Karjalan maakunta, jossa palvelut ovat
asukkaiden saatavilla ja vaikuttavia ja hallinto on tehokkaasti järjestetty. Uudistusviestinnän
toimintastrategiana on näiden tavoitteiden tukeminen.
Kansalais- ja henkilöstöviestinnällä on lisätty tietoisuutta uudistuksen etenemisestä. Etelä-Karjalan
asukkaille ja uudistukseen liittyvien organisaatioiden henkilöstölle on viestitty aktiivisesti, avoimesti
ja ymmärrettävästi uudistuksen kokonaiskuvasta sekä vaikutuksista. Maakunnan tunnettuutta on
lisätty maakunnan arvoihin perustuvan maakuntabrändin avulla.
4.3.3. Maakunnan arvot ja brändi
Brändityössä on hyödynnetty Etelä-Karjalan maakunnan brändiä ja visuaalista ilmettä, jotka laadittiin
maakunnallisessa viestintä- ja brändihankkeessa 2014−2015. Maakunta- ja sote-uudistuksen
valmistelussa laadittiin jatkotyönä (2016−2019) maakunnan brändiin sopivia uusia elementtejä.
Väliaikainen valmistelutoimielin VATE hyväksyi syksyllä 2018 esivalmisteluvaiheen brändin ja
visuaalisen ilmeen käytettäväksi maakunnan aloitusvaiheeseen. Brändiä haluttiin kuitenkin myös
työstää mediatoimiston avustamana monitoimialaisen maakunnan tarpeisiin.
Maakunnan arvoja ja olemassa olevia strategioita on koottu yhteen valmistelussa keväällä 2018. Ne
kohtaavat hyvin maakunnalle 2015 arvomaailman kanssa. Eksoten tällä hetkellä päivitettävässä
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strategiassa painottuvat turvallisuus ja toimintakykyisyys, maakunnallisuus, osaaminen ja arvostava
uusinajattelu. Maakunnan arvotyössä huomioidaan myös maakuntaohjelman kärjet. Yhteenvetona
arvoista tai arvopohjaisista kirjauksista esitetään seuraava taulukko (taulukko 1):

Työpajamme

Brändi aiemmin

Eksote

Maakuntaohjelma

KAS ELY

Rohkeus

Uskallus

Rohkeus uudistua

Osaaminen, avoimuus

Ihminen edellä

Yhteistyö

Yhdessä asiakkaan kanssa

Asiakaslähtöisyys

Kestävä
tulevaisuus

Kestävä kehitys

Uusinajattelijat

Kestävän kehityksen edistäjä

Yhdessä ilolla

Elämänilo

Yhdessä

Yhteistyö

TAULUKKO 1.

Maakunnan visuaalisessa ilmeessä keskeisiä elementtejä ovat Etelä-Karjalan vaakunan ja
karjalaisen käsityöperinteen pohjalta muokattu, karjalaista rohkeutta ja sydämellisyyttä kuvastava
sydänlogo, vaakunaväritykseen pohjautuva värimaailma, karjalaista luonnetta kuvaavamaailma.
Visuaalista ilmettä tukevat sekä Etelä-Karjalan arvoihin liittyvät sanalliset viestit, joita linkittyvät
monialaisen maakunnan toimintaan.

KUVA 27. Visuaalista ilmettä tukevat viestit.

4.3.4. Kansalaisviestintä
Kansalaisviestintää on toteutettu jo valmisteluvaiheessa kaikkiin talouksiin jaettavalla Eksote ja
Etelä-Karjalan maakuntauudistus -julkaisulla, kuntakiertueille sekä mediayhteistyöllä.
On tärkeää, että maakunnan asukkaat ovat saaneet riittävästi tietoa maakunnan kautta tulevista
palveluista. Maakuntabrändin tunnettuus tukee tavoitetta äänestysaktiivisuuden kasvattamiseksi.
Kansalaisviestinnän rooli korostuu maakuntavaalien alla. Lisäksi asukkaat ovat viestineet
kuntakiertuilla tarpeestaan saada tietoa maakunnasta ja sen palveluista kirjallisesti kotiin
toimitettuna. Erityisesti maakunnan perustamislainsäädännön hyväksymisen jälkeen tietotarve on
valtava ja siihen on varauduttu.
Kuten aiemmin todettiin, maakuntalaki velvoittaa maakunnan aktiiviseen kanasalaisviestintään sekä
päätösten valmistelun että päättämisen osalta. Maakuntalain mukaan maakunnan tulee antaa
riittävästi tietoja maakunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, maakunnan hallinnossa
valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä
päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Maakunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten
valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.
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4.3.5. Henkilöstöviestintä
Henkilöstölle on suunnattu kuukausittain julkaistu oma uutiskirjeensä jo valmistelun aikana. Saadun
palautteen perusteella henkilöstöviestinnän tarve on korostunut muutoksen edetessä. Myös
henkilöstön oman äänen esiin tuominen uudistuksen edetessä on ollut tärkeää; uutiskirjeet ja
blogialusta ovat tarjonneet kanavan tähän.
Uudistuksen valmistelun aikana henkilöstöviestintää varten perustettiin viestintäryhmän alainen
”henkilöstöviestintänyrkki”, joka konseptoi, suunnitteli ja käytännössä toteutti henkilöstöviestintää.
Lisäksi jokaiseen organisaatioon nimettiin henkilöstöviestinnän yhteyshenkilö vastaamaan
organisaatiokohtaisesta henkilöstöviestinnästä.
Valmistelun aikana organisaatiot ovat tuottaneet lisäksi ajankohtaistiedotteita tarpeen mukaan ja
vastasi henkilöstöinfojen järjestämisestä. Lisäksi Eksotessa tuotettiin maakunta- ja sote-uudistusta
käsitteleviä artikkeleita jokaiseen henkilöstölehti Miikkulaisen numeroon.
Organisaatioiden henkilöstöviestinnän yhteyshenkilöt huolehtivat, että muutokseen liittyvät uutiset
olivat ajan tasalla organisaatioiden omissa intraneteissä ja muissa henkilöstöviestinnän kanavissa.
Tulevalle maakunnalle on suunniteltu ja selvitetty tarpeita intranetin sisällöistä.
4.3.5. Viestintä maakunnan perustamisvaiheessa
Kun uudistuksessa siirrytään maakunnan perustamisvaiheeseen, on asukasviestinnän painopisteen
siirryttävä maakunnan palveluista viestimiseen. Erityisesti uudistukseen liittyvien uusien
toimintatapojen viestintä (mm. valinnanvapauden mahdollisuudet) vaatii erityistä huomiota. EteläKarjalan maakunnasta ja sen järjestämistä sekä tuottamista palveluista tulee luoda selkeä ja
ymmärrettävä kuvaus kansalaisille. Kansalaisille tulee viestiä, mikä muuttuu maakuntauudistuksen
myötä ja miksi uudistus on tarpeen.
Palveluita koskevan viestinnän ohella uuden maakunnan viestintätoimintoja on organisoitava useista
eri tulokulmista. Viestintä vaatii kokonaislinjauksia muun muassa seuraavista asioista:










brändin hallinta- määriteltävä tarkemmin (maakunta, liikelaitos, sote-keskus)
henkilöstöviestinnän kokonaisuus
kansalaisviestintä, osallisuus, vaalit
mediaviestintä
sidosryhmäviestintä, edunvalvonta
verkkoviestintä, verkkosivujen rakentaminen ja ylläpito
some ja sen hallinta (tilejä on useita, osa palvelutuotannossa)
rekrytointiviestintä
strategiaviestintä.

4.3.6. Viestinnän sähköiset kanavat
Asukkaiden digitalisoitu arki on ollut yksi keskeistä maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteista.
Sähköisten palveluiden ja viestintäkanavien rakentaminen on ollut alusta saakka viestinnän
suunnittelun ytimessä.
Maakunnille suunniteltiin verkkosivuja valtakunnallisessa Makufi-projektissa, jota vetivät Vimana ja
viisi ns. kärkimaakuntaa. Maakuntien oli tarkoitus saada hankkeen tuloksena yhteinen
verkkosivukonsepti sekä sivustopohjat. Etelä-Karjalassa osallistuttiin tähän suunnittelutyöhön
Pohjois-Karjalan vetämänä, sillä Etelä-Karjala valitsi kahdesta Vimanan tarjoamasta vaihtoehdosta
tulevien verkkosivujensa julkaisualustaksi Pohjois-Karjalan käyttämän Liferay CE7:n.
Valtakunnallisen projektin rinnalla Etelä-Karjalassa tehtiin myös omaa suunnittelutyötä. Keväällä
2018 kilpailutettiin palvelumuotoilun asiantuntijatyö, jolla pyrittiin lisäämään ymmärrystä maakunnan
verkkosivujen käyttäjien tarpeista ja siitä miten ihmiset asioivat sähköisesti. Tarjouskilpailun
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perusteella työn toteuttajaksi valittiin Silver Planet Oy. Tämä verkkosivujen esiselvitys toimitettiin
myös Vimanalle, VRK:lle sekä Pohjois-Karjalan edustajille yleisesti hyödynnettäväksi. Jatkotyönä
Silver Planetilta tilattiin työpaja, jossa syvennettiin eri käyttäjäpersoonien ymmärrystä.
Pohjois-Karjalan johdolla Liferay-työ ehti hyvin pitkälle ennen maakunta- ja sote-uudistuksen
kaatumista, joten Etelä-Karjalassa päästiin jo luomaan verkkosivujen visuaalista ilmettäkin yhdessä
viestintätoimiston kanssa.
Intranet-nyrkissä tehtiin kartoitus maakunnan eri toimialojen sähköisen henkilöstöviestinnän
tarpeista ja toiveista. Selvityksessä todettiin haasteita, joita monialainen maakunta kohtaa
henkilöstöviestinnässä. Kaikilla maakuntakonsernissa ei ole esimerkiksi omaa työtietokonetta ja/tai
työkännykkää. Osa työntekijöistä käyttää yhteisiä tietokoneita. Esimerkiksi kaikki
maaseutulomittajista eivät käytä tietokoneita työssään. Tämän lisäksi maakuntakonsernin henkilöstö
on hyvin hajallaan. Organisaatioiden sisällä työntekijöiden väliset etäisyydet voivat olla yli 100 km ja
työpisteitä voi olla kymmeniä / satoja.
Erilaisista tarpeista ja käyttömahdollisuuksista huolimatta maakuntakonserniin tulevilla
organisaatioilla on kuitenkin tarve järjestelmälle, johon pystytään keräämään kutakin organisaatiota
/ toimialaa koskevat tärkeimmät asiakirjat, dokumentit ja ohjeet. Olennaista uudessa järjestelmässä
on helppo päivitettävyys ja hyvä käytettävyys. Käytettävyyteen liittyen tulee kiinnittää erityisesti
huomiota hakutoimintoon: asiakirjat, ohjeet ja dokumentit tulee olla kaikkien helposti löydettävissä.
Lisäksi tarvitaan kuva- ja videopankkiin, johon voidaan säilöä organisaatioiden kuva- ja
videomateriaalia. Organisaatioissa käsitellään myös asiakirjoja, kuvia ja videomateriaalia joka ei ole
julkista (esimerkiksi varautumisen / pelastustoimintaan / ensihoitoon liittyvää asiakirja- ja
kuvamateriaalia). Tämä tulee ottaa huomioon järjestelmää suunnitellessa.
4.3.7. Viestinnän resursointi
Aloittavalla Etelä-Karjalan maakunnalla on tiedossa seuraavia viestinnän resurssit:
Organisaatio
Eksote
EKL
ELY
TE-toimisto
PELA
vate

Resurssit
3 + 150 (oto)
2 (+CBC ohjelman 0,8)
*
0,5
1
1+ osallisuus?

*Kaakkois- Suomen ELY-keskuksessa on viestintäresurssia 3,5 htv, mutta sen jakautumisesta ei ole
varmuutta. Kansalaisviestinnän ja osallisuuden toteuttamiseksi on todettu tarve resursoida työntekijä
toteuttamaan maakunnan osallisuusviestintää.

Vähäisten resurssien jakaminen eri toimialojen tarpeita ajatellen on haasteellista. Keskustelu
resurssien jakamisesta on vielä kesken. Vaihtoehtoina ovat keskitetty yksikkö konsernissa joko
emokonsernin tai liikelaitoksen puolella tai hajautettu yksikkö konserniin ja liikelaitoksiin. Eri
vaihtoehtoja on arvioitu tulevan päätöksenteon tueksi.

4.4. Asukkaiden osallisuus
Maakunta- ja sote-uudistuksen yksi keskeinen teema on asukkaiden osallistuminen. Osallisuus ja
avoin hallinto lisäävät päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja vahvistavat palveluita. Maakunta edistää
asukkaiden mahdollisuuksia ja oikeuksia vaikuttaa ja osallistua maakunnan toimintaan. Maakunnan
asukkaiden osallisuus on osa maakunnan päätöksentekoa sekä palveluiden suunnittelua ja
kehittämistä.
Maakunta muodostaa selkeät edustukselliset rakenteet, luovan osallistumisen mahdollisuuksia
asukkaille ja tarjoaa ajankohtaista tietoa monimuotoisesti. Myös jatkuva ennakoinnin ja arvioinnin
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(vaikuttavuuden arviointi) näkökulmien huomioon ottaminen toiminnassa lisäävät asukkaiden
luottamusta ja halua yhteistyöhön. Maakunnan vastuualueet ja liikelaitokset toteuttavat ja seuraavat
osallisuutta toiminnassaan maakuntakonsernin yhteisten periaatteiden ja maakuntastrategian
mukaan.
Maakunta varmistaa, että palveluntuottajat huolehtivat toiminnassaan asiakkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien toteutumisesta. Asiakkaiden mahdollisuus vaikuttaa omiin
palveluihinsa parantaa niiden laatua ja vaikuttavuutta, lainsäädäntö huomioiden. Palveluntuottajat
laativat omiin palveluihinsa soveltuvan tarkemman osallisuus- ja vaikuttamismallin kukin tahoillaan.
Osallisuusja
vaikuttamistoimintamallin
toimeenpanoa
varten
tehdään
erillinen
toimeenpanosuunnitelma, jossa määritellään vastuutahot. Maakunnassa tehdään koko
maakuntaorganisaatiota koskeva ohjeistus osallisuuden edistämisestä. Ohjeistus sisältää ohjeet
osallistamisesta asioiden valmistelutyössä sekä ohjeet eri asukasryhmien erityistarpeiden
huomioimisesta yhdenvertaisen osallistumisen varmistamiseksi.
4.4.1. Tavoitteena osallisuuden edelläkävijämaakunta
Osallisuustyöryhmä on kevään 2018 aikana valmistellut Etelä-Karjalan maakunnan osallisuusmallin
(runko osallisuudesta). Osallisuusmalli täydennettiin keväällä 2019 järjestöyhteistyöllä, jota on tehty
laajasti yhdessä Järjestöt 2.0 -hankkeen. Osallisuuden lakisääteisten vanhus- ja
vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuuston kokoamisessa yhteistyötä jatketaan maakunnallisesti
yhdessä kuntien neuvostojen ja nuorisovaltuustojen edustajien kanssa.
Työryhmä esitti työnsä aikana, että Etelä-Karjalan maakunta ottaisi asukkaiden osallistumisessa ja
vaikuttamisessa edelläkävijä maakunnan roolin. Toteutuakseen tämä edellyttää henkilö- ja muiden
tarvittavien voimavarojen arviointia ja riittävää resursointia sekä toimintojen organisointia.
Maakunnan osallisuuden toimintamallin ja toimeenpanosuunnitelman (mitä osallisuus tarkoittaa
koko maakunta konsernissa ja eri palveluissa, yhteys johtamiseen ja viestintään, miten osallisuutta
toteutetaan eri palveluissa) sisällön suunnitteluun tarvitaan valmisteluresurssia jo tämän vuoden
syksyllä.
Maakunnan edelläkävijyys näkyisi muun muassa seuraavilla tavoilla:
1. Avoin hallinto
Hallinnon toiminnan ja tiedon avaamisella varmistetaan asukkaiden mahdollisuus osallistua
maakunnan kehittämiseen. Valmisteltavista asioista kerrotaan jo alkuvaiheessa niin, että
ratkaisuun on aidosti mahdollista vaikuttaa. Hallinnon tiedot ovat helposti löydettävissä ja
hyödynnettävissä.
Maakunta informoi selkeästi etukäteen kuulemisen ja osallistumisen vaiheet, tavoitteet ja
rajoitteet. Tarjottava tieto on oikeaa ja ajantasaista. Maakunta luo avoimen hallinnon
organisaatiokulttuurin, jossa on riittävä osaaminen ja voimavarat avoimeen valmisteluun
sähköisin ja perinteisin menetelmin.
2. Lasten parlamentti ja opiskelijoiden neuvosto – Etelä-Karjalan maakunta haluaa panostaa
nuoriin – tulevaisuuden maakunnan tekijöihin!
Edustukselliseen osallisuuteen on valmistelussa otettu mukaan maakunnalliset lasten
parlamentti sekä opiskelijoiden neuvosto. Lapset ovat maakunnan tulevaisuuden tekijöitä.
Lasten tulee voida osallistua oman maakunnan kehittämiseen. Opiskelijoiden neuvosto antaa
opiskelijoille mahdollisuuden tuoda esiin opiskelijoille tärkeitä asioita. Neuvoston toiminnan
kautta opiskelijoille herätetään kiinnostusta Etelä-Karjalan maakuntaan ja mahdollisuuksia
maakuntaan asettumisessa.
3. Kansalaisraati -toiminta
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Maakuntaan
ei
luoda
kiinteitä
alueellisia
asukastoimijoiden
kokoonpanoja.
Edelläkävijämaakunnalla on käytössään kansalaisraati -toiminta. Kansalaisraati-menetelmässä
keskeistä on asioiden yhdessä pohtiminen ja aito keskusteleminen. Yhteinen ymmärrys
löydetään asioissa, kun siihen käytetään riittävästi aikaa ja tietoa ja kuunnellaan jokaisen
mielipidettä. Raadit kootaan vapaaehtoisista eteläkarjalaisista asukkaista. Jäseniä raadissa on
yleensä 12–24 henkilöä. Kansalaisraadit tapaavat kolme tai neljä kertaa. Raatilaiset laativat
julkilausuman, joka esitellään maakunnan virkamiehille ja päättäjille. Raadin työskentelyn
tulokset sitoudutaan ottamaan osaksi asioiden valmistelua. Menetelmä tarjoaa viranhaltijoille ja
luottamushenkilöille arvokasta tietoa asukkaiden ajatuksista. Kansalaisraadissa osallistujat ovat
oman arkensa asiantuntijoita.
4. Viranomaiset ja päättäjät esillä
Maakunta haluaa tuoda päätöksenteon avoimeksi ja lähelle asukasta. Edelläkävijämaakunta
jalkautuu virkamiestensä ja päättäjien voimin säännöllisin ajoin asukkaiden keskuuteen
”Viranomaiset ja Päättäjät esillä” -tapahtuman kautta. Näissä tilaisuuksissa asukkaat pääsevät
suoraan vuoropuheluun virkamiesten ja luottamusmiesten kanssa.
5. Maakuntafoorumi
Maakuntafoorumin tarkoituksena olisi koota yhteen maakunnan poliitikot linjaamaan valmistelua
kulloinkin ajankohtaisissa maakunnan strategisissa asioissa. Maakuntafoorumiin voisivat
osallistua maakunnan ja kuntien luottamustehtävissä toimivat luottamushenkilöt ja johtavat
virkamiehet. Maakuntafoorumi kokoontuisi vähintään kerran vuodessa maakunnan
talousarviovalmistelun yhteydessä.
4.4.2. Lakisääteiset vaikuttamiselimet
Maakunnallinen vammais- ja vanhusneuvosto on kokoontunut kunkin kunnan neuvoston kokoon
kutsumana jo ennen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun alkamista. Näin ollen se on ollut
luonnollinen pohja lähetä kokoamaan maakunnallista vammais- ja vanhusneuvostoa. Maakunta- ja
sote-uudistuksen valmistelusta vastaavia tahoja kutsuttiin neuvostojen kokoukseen vuoden 2017
loppupuolella, jonka jälkeen neuvostot kokoontuivat maakunnallisesti maakunta- ja sote-uudistuksen
valmisteluvastaavien kutsumina vuonna 2018 kolme kertaa ja vuonna 2019 kaksi kertaa.
Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun puitteissa maakunnallisen nuorisovaltuuston
kartoittamista aloitettiin jo marraskuussa 2017, jolloin järjestettiin syysseminaari Joutsenon
Rientolassa yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimen ja lapsi- ja perhepalvelujen
muutosohjelman LAPE-hankkeen kanssa. Seminaarin aiheena oli yhteistyö maakunnan kuntien
nuorisovaltuustojen ja nuorten vaikuttajaryhmien kanssa. Ohjelmaan sisältyi Nuva ry:ltä tilattu
koulutus maakuntauudistuksesta. Tilaisuuteen kutsuttiin edustajia kaikista maakunnan kuntien
nuorisovaltuustoista ja nuorten vaikuttajaryhmistä, mutta tilasuuteen osallistui ainoastaan
Lappeenrannan nuorisovaltuuston edustajia.
Syksyllä 2018 maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutiimi, lapsi- ja perhepalvelujen
muutosohjelman LAPE-muutosagentti sekä kuntien sivistystoimet alkoivat kehitellä yhteistyötä
nuorten vaikuttamispäivien järjestämiseksi. Tarkoituksena oli, että maakunnan nuoret pääsisivät
vaikuttamaan mahdollisimman helposti ja kattavasti maakunnan asioihin, mistä syntyi idea nuorille
suunnatusta kyselystä sekä vaikuttamispäivästä. Lisäksi kyselyn vastauksista sekä
vaikuttamispäivien annista saataisiin tukea maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun sekä
maakunnan yleiseen kehittämiseen. Kyselyn ja vaikuttamispäivän avulla nuorilta kuultiin mikä heille
on tärkeää omassa elinympäristössään, millä keinoin he haluaisivat vaikuttaa itselleen tärkeisiin
asioihin ja millaisessa Etelä-Karjalassa he haluaisivat asua tulevaisuudessakin.
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Vaikuttamiskyselyn ja -päivien materiaali on raportoitu erillisessä koontiraportissa. Vastausten
perusteella edustuksellinen osallisuus (nuorisovaltuusto, oppilaskunta) ei ole tapa, jolla nuoret
haluavat vaikuttaa. Vaikuttaminen tehdään mieluummin suoran osallisuuden kautta, vaikuttamalla
esimerkiksi mobiilisovelluksen kautta. Vastaajista 16 % ilmoitti, että vaikuttaminen ei kiinnosta heitä.
Suurin joukko (47 %) oli sitä mieltä, että vaikuttaminen kiinnostaa, mutta he eivät tiedä tai eivät osaa
sanoa miten voisivat jatkossa vaikuttaa asioihin. Avoimissa vastauksissa nousi esille erilaiset
palautekanavat, kyselyt, anonyymit kannanotot, puoluetoiminta sekä erilaiset tehtävät kouluissa,
joista saataisiin tietoa päätöksenteon tueksi. Vaikuttamiskyselyn ja -päivien pohjalta on todettu, että
pienessä maakunnassa on hyödyllistä jakaa asioita ja ideoita tasaisin väliajoin. Näin ollen
maakunnalliseen lasten- ja nuorten hyvinvointiohjelmaan on ehdotettu kirjattavaksi mahdollisuus
pitää nuorten Vaikuta, älä valita! -päiviä vastaava tapahtuma 2−3 vuoden välein.
4.4.3. Järjestöt ja hankkeet
Järjestöjen luonteva rooli on tarjota ja ohjata vapaaehtoistoimintaa, tuottaa matalan kynnyksen tukea
ja vahvistaa kansalaisten omia voimavaroja. Tämän roolin toteutuminen edellyttää tarkoituksen
mukaista työnjakoa maakunnan, kuntien ja järjestöjen välillä. Etelä-Karjalassa toimii tällä hetkellä
279 sote-alan järjestöä mukaan lukien hyvinvointia-alan järjestöt. Paikallisyhdistyksiä on 272, piirejä
5 ja aluetoimistoja 2. Muita järjestöjä, jotka tukevat monin tavoin hyvinvointia, on vastaava määrä
lisää.
Vastuu sote-palveluiden tuottamisesta siirtyy maakunnille, mutta osan palveluista tuottavat myös
järjestöt. Kuntiin jää terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut, joiden tuottamisessa järjestöillä on
tulevaisuudessa yhä merkittävämpi rooli. Maakunnalla tulee olla selkeä rooli järjestöjen
avustusrakenteessa ja kunnissa olisi hyvä olla oma budjettinsa järjestöavustuksille, josta voidaan
jakaa avustuksia paikallisyhdistyksille ja niille toimijoille, jotka tuottavat paikallisesti hyvinvointia,
terveyttä ja osallisuutta edistävää toimintaa.
Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöt ovat Järjestöt 2.0 -hankkeen puitteissa kirjanneet
esityksensä järjestöjen huomioimisesta tulevassa maakunnassa ja siihen sisältyvät seuraavat
näkökulmat:






Kolmas sektori palvelupoluissa. Järjestöjen ja maakunnan välisen kumppanuuden edellytys
on yhteisen toimintamallin luominen palveluohjaukseen ja rakenne palvelupolkuihin.
Tunnustettu toimijakumppani. Järjestöillä on suuri rooli olla täydentämässä maakunnan
(kuntayhtymän) järjestämisvastuulla olevia palveluita, joita ovat hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen, ennaltaehkäisy ja asiakkaan palvelupoluissa mukanaolo. Järjestökoordinaattori
tarvitaan maakuntaan.
Tila-avustukset. Kolmas sektori tarvitsee toiminnalleen tiloja, jotka ovat lähellä asiakasta ja
jopa fyysisesti maakunnan palvelupisteissä, jotta palveluketjut toimivat.
Yhteistyö: Yhteistyö edellyttää säännöllisiä yhteistyötapaamisia maakunnan organisaation ja
järjestöjen edustajien välillä rahoittajien aikataulut huomioiden ja maakunnan asukkaita
osallistaen.

Järjestöjen rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on erittäin vahva. Eksote on toteuttanut
yhteistyössä järjestöjen kanssa erilaisia hankkeita muun muassa hallituksen kärkihankkeet
osatyökykyisille, ikäihmisille ja lapsiperheille. Muita hyte-yhdyspintahankkeita ovat muun muassa
Kotona asumisen turvallisuuden hankkeet (KAT) yhdessä pelastuslaitoksen ja oppilaitosten kanssa
sekä elintapaohjausta tukeva Stopdia, joka tähtää diabetesriskin vähentämiseen. Hyvinvoinnin
kehittämistoimintaa tehdään lisäksi muun muassa parantamalla kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta
asukkaiden ja erityisryhmien keskuudessa.
Kuntien ja valtion aluehallinnon järjestöavustuksista tehtiin selvitys syksyllä 2018. Samaan aikaan
selvitettiin myös järjestöiltä heidän toiveitaan avustuksista (rahallinen avustus vai tila).
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Järjestöavustusselvityksen tarkoituksena oli koota yhteen tietoa siitä millaista järjestötoimintaa tällä
hetkellä avustetaan ja millä summilla. Lisäksi valtion aluehallinnon osalta selvitettiin maakunta- ja
sote-uudistuksen myötä siirtyviksi kaavailtujen organisaatioiden maksamat avustukset tai yhteistyöja sponsorisopimukset sekä Eksoten maksamat avustukset järjestötoiminnalle.
Kunnissa avustetaan hyvin eri määräisesti (kpl ja euro) järjestöjä. Kaikissa kunnissa avustetaan
liikuntaan, nuoriin ja kulttuuriin kohdistuvaa järjestötoimintaa. Kunnissa on myös hyvin eri käytäntöjä
siitä, kuka päättää järjestöavustusten myöntämisen ehdoista sekä avustusten saajista. Samalla
selvitettiin myös, tuetaanko kunnissa työllistymistä tukevaa järjestötoimintaa, jossa myös oli
vaihtelua. Eri organisaatioiden osalta avustukset olivat lähinnä sponsorointiavustuksia sekä
tapahtuma-avustuksia. Kaakkois-Suomen TE-toimisto myöntää työllisyyspoliittista avustusta, joka
on hyvin merkittävä avustus. Vuonna 2018 työllisyyspoliittista avustusta maksettiin Etelä-Karjalassa
noin 600 000 euroa. Lisäksi TE-toimisto myöntää palkkatukea, jonka avulla Etelä-Karjalan alueen
yhdistykset ovat työllistäneet ihmisiä.

4.5. Kehittäminen, tiedolla johtaminen ja TKI
4.5.1. Kehittäminen
Maakunnan kehittämisen kokonaisuus rakentuu nykyisten ja tulevien tehtävien ja toimintamallien
pohjalle. Tällä hetkellä jokaisella toimijalla on omat rakenteensa kehittämiseen: Eksotella on vahva
yhteys Erva-alueeseen, tutkimukseen ja koulutukseen sekä ylimaakunnallista sosiaalialan
kehittämisyhteistyötä Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kautta.
ELY ja TE-toimisto tekee tilastointia ja ennakointia osaamisesta, työllisyydestä, elinkeinoista.
Maakunnan liitto laatii maakuntaohjelmaa ja toteuttaa sen seurantaa maakunnan kehittämiseksi.
Aluekehittämisen verkostossa toimii ennakointityöryhmä sekä tehdään osaamisen ennakointia.
Toimialoilla on omat kehittämistoimenpiteet, niille asetetut tavoitteet ja mittarit sekä niiden seuranta.
Ennakointia tehdään edunvalvonnan ja toiminnan kehittämisen tueksi. Tulevassa rakenteessa
maakunnan eri osien kehittämisen arvoperustan tulee olla yhteinen. Asiakasarvo on aivan keskeistä
kehittämistoiminnassa. Strategia ja sen tavoitteet ohjaavat toimintaa. Lisäksi ennakointitoimintaa
tehdään niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.
Kehittämisen tehtäviä konsernin tasolla ovat muun muassa oman kehittämisen metodituki,
sidosryhmäyhteistyö, rahoitusvälineiden hallinta ja haku, kehittämisen koordinointi sotessa sekä
vaikuttavuuden arviointi.
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Maakunnan kehittämistoimintaan liittyy monia eri toimintoja, joita tulee tarkastella tavoitetasolla
kokonaisuutena. Varsinainen toiminta tapahtuu monenlaisissa verkostoissa, joten maakunnan
kehittämisyksikkö tai hallinto ei yksin voi toimenpiteitä toteuttaa.
KUVA 28. Kehittämiseen liittyy monia tehtäväkokonaisuuksia, jotka tulee suunnitella yhdessä. Erään työpajan
koosteena syntynyt kuvaus asioista, joilla suora yhteys kehittämiseen.

Eksotessa Kehittämispalvelut ja ICT toimivat hyvin kiinteässä yhteistyössä, joka on kuvattu
seuraavassa kuvassa (kuva 29).

KUVA 29. Eksoten kehittämis- ja ICT-palvelut tekevät erittäin tiivistä yhteistyötä ja työnjako on selkeä.

Eksote on toimintansa aikana vuodesta 2010 alkaen saanut ulkoista kehittämishankerahoitusta eri
rahoittajilta yhteensä noin 24,2 miljoonaa euroa. Omarahoitusosuus on usein katettu työpanoksella.
Yhteystyökumppaneina ovat olleet muun muassa oppilaitokset, toiset viranomaiset, järjestöt ja
kunnat.
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Kehittämisessä myös edunvalvonnallinen näkökulma on olennainen. Alueelliset liittoumat muun
muassa Itä-Suomessa voivat olla tärkeitä esimerkiksi liikenneasioiden edistämisessä. Rahoituksen
saaminen maakuntaan niin maakunnan omaan toimintaan kuin yrityksille tai muille sidosryhmille on
tärkeää. Lisäksi kehittämisen tulisi edistää työllisyyttä ja toimeliaisuutta alueella.
4.5.2. Tiedolla johtaminen
Tiedolla johtamista edeltää tiedon johtaminen, jolloin on määriteltävä mitä organisaatio on
tekemässä ja miten se luo arvoa asiakkaille, omistajille, henkilöstölle tai yhteiskunnalle.
Arvonluonnin perustana olevien tietoresurssien tunnistaminen, johtaminen ja tehokas
hyödyntäminen ovat tiedon johtamista. Tärkeiden tietoresurssien joukkoon voidaan lukea
henkilöstön osaaminen, organisaation toimintaprosessit ja niihin liittyvät tietovirrat, johtamismallit
sekä erilaiset sidosryhmäsuhteet. Tiedosta luodaan arvoa myös palveluprosesseja tukevien
käytäntöjen avulla. Näihin lukeutuu myös tiedolla johtaminen, joka tarkoittaa olemassa olevan tiedon
hyödyntämistä.
Tiedolla johtaminen edellyttää laajaa toimintakulttuurin muutosta. Tiedolla johtamisen käytäntöjä ja
menetelmiä kehitettäessä tulee huomioida niin yksilöiden, organisaatioiden kuin laajempienkin
palvelujärjestelmien näkökulmat. Tiedolla johtamisen prosessien tulisi aina tukea organisaatiota sen
tavoitteiden saavuttamisessa.
Olemassa olevia tietojärjestelmiä tulee ylläpitää ja kehittää jatkuvasti. Uusia tietojärjestelmiä ja
digitaalisia toimintoja tulisi kehittää erityisesti asiakkuuden hallinnan, toiminnanohjauksen,
prediktiivisen (ennustavan) analytiikan, sähköisten kansalaispalveluiden ja kotiin vietävien
teknologioiden alueella.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tietojärjestelmiin ja tiedonhallinnan kehittämiseen
oleellisesti vaikuttava tavoite on nostaa asiakas keskiöön. Tämä edellyttää määrätietoista
digitalisaation läpivientiä palvelujärjestelmissä. Toteutumisessa oleellinen edellytys on tietohallinnon
ja ICT-palveluiden uudistaminen sekä tavoitteellinen palvelujärjestelmän ja ammattilaisten toiminnan
muutos.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi on käynnissä useita kansallisia tai kansallisesti
merkittäviä kehittämishankkeita kuten Kelan KANTA-palvelujen laajentaminen terveydenhuollon ja
myös sosiaalihuollon tietovarantojen ja tietojärjestelmäpalvelujen osalta. Tietoa maakunnan tiedolla
johtamisen tueksi tuotetaan myös muiden ministeriöiden valtakunnallisissa järjestelmissä, joista
tulee saada tarvittava tieto maakunnan johtamistyön tueksi. Oman haasteensa tuo lisäksi
monituottajamalli, jossa eri toimijoiden tieto tulee yhdistää mahdollisimman reaaliaikaisesti
asiakkaiden eduksi.
Joulukuussa 2018 perustettiin valtakunnallinen Toivo- ohjelma edistämään Sote-tiedolla johtamisen,
ohjauksen ja valvonnan ICT-valmistelun kokonaiskoordinaatiota. Toivo-ohjelma kestää vuoden 2022
loppuun ja se jakautuu kahteen hankekokonaisuuteen.



Toisessa kokonaisuudessa SoteDigi Oy, maakunnat ja Vimana Oy kehittävät maakuntien
tiedolla johtamista ja sen teknisiä ratkaisuja erityisesti maakuntajärjestäjän näkökulmasta.
Toisessa kokonaisuudessa kehitetään kansallista tietotuotantoa ja sitä tukevaa teknologiaa,
jotta ne vastaisivat paremmin maakunta- ja sote-uudistuksen vaatimuksiin. Tästä ovat
vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisimmät valtakunnalliset viranomaiset eli
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Kansaneläkelaitos ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
valvontavirasto Valvira sekä osin myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja
Työterveyslaitos.
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KUVA 30. Toivo-ohjelma pähkinänkuoressa (STM).

4.5.3. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI)
Maakunnan TKI (Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta) on väline, jolla voidaan vauhdittaa
strategian toimeenpanoa, digitalisaatiota, yritysyhteistyötä sekä kansainvälistä yhteistyötä ja
toimintaa kehittämistyön asiantuntijana, tukena sekä yhteistyön ja tiedonkulun edistäjänä.
Maakunnan TKI:n tehtävänä on myös koota ja rakentaa kehittämisen osaamispooleja sekä olla
mukana erilaisten maakunnan alueella toteutettavien strategiaa tukevien ohjelmien suunnan
näyttäjänä.
Maakunnan TKI-toiminnan tulee olla pitkäjänteistä, mutta se ei saa sulkea pois paikoin nopeasti
tehtyä työtä ja toimintaa. Toiminnan ja talouden tasapaino on tärkeää. Maakunnan asukkaille tulee
tarjota uusia ratkaisuja, toimivia prosesseja, terveitä työpaikkoja, ammattitaitoisia osaajia ja
idearikkaita työyhteisöjä. Kehittämisen täytyy täten vastata palvelutarpeisiin ja kuulua osaksi
johtamista. Vuoropuhelu tuottajien kanssa on myös tärkeää.
Strategisesti kehittäminen on tulevaisuuden ja muutoksen tekemistä. Kehittämisessä maakunnan
arvoperustan tulee olla yhteinen ja asiakasarvon toiminnassa keskeistä. Ideaalinen maakunnan
sisäinen, yhteistyöalueiden välinen, kansallinen tai kansainvälinen TKI-yhteistyö mahdollistaisi
uuden etsimisen ja kokeilemisen sekä monipuoliset rahoituslähteet, kehittämisen koordinoinnin ja
hallinnan. Lisäksi se tarjoaisi avoimuutta ja rohkeutta kehittämiseen sekä verkostot ja ekosysteemit
osana omaa toimintaa ja tulosten jakamisen laajasti.
Eksotessa terveydenhuollon tutkimusyhteistyötä tehdään HYKS-Erva-alueen tutkimustoimikunnan
kautta yliopistotasoisesti. Lisäksi Eksotessa on oma tutkijaklubi. Yhteistyökumppaneita ovat muun
muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Teknologian tutkimuskeskus (VTT),
Työterveyslaitos (TTL), muut yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä Suomen Akatemia strategisissa
tutkimushankkeissa kohdeorganisaationa (esim. StopDia, Promeq, Swipe ja Cope).
Etelä-Karjalan liiton koordinoimana on linjattu Innovaatioympäristön kehittämisen painopisteet EteläKarjalassa vuosille 2018−2021. Näitä ovat:




uusien kokeiluympäristöjen kehittäminen,
osaamispohjaisen yrittäjyyden edistäminen,
Etelä-Karjalan osaamisprofilointi ”Teknologiamaakunta”.
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Maakunnan TKI-toimijat ovat yhdessä tunnistaneet Etelä-Karjalan kärkialoiksi alla olevan kuvan
mukaiset alat, jotka ovat samalla alueen älykkään erikoistumisen teemat. Innovaatiostrategia ohjaa
myös maakunnan omaa TKI-toimintaa ja toimii viitekehyksenä mm. EU-rahoitteisessa
kehittämisessä kansallisesti ja kansainvälisesti. Maakunnassa tulisikin pohtia miten se voi edistää
painopisteiden ja kärkitoimialojen positiivista kehitystä.

KUVA 31. Etelä-Karjalan innovaatiostrategian 2018–2021 painopisteet

4.6. Kansainvälinen toiminta
Kansainväliset tehtävät liittyvät miltei kaikkiin tehtäviin jossain muodossa, vaikka maakuntalain
lakisääteisissä tehtävissä ei erikseen kansainvälisiä asioita mainita. Pelkästään maakunnan
maantieteellinen sijainti EU:n ulkorajalla tekee maakunnan toimintaympäristöstä kansainvälisen,
mikä heijastuu monella tapaa tulevan maakunnan tehtäviin ja kehittämistoimintaan. Sijainti oikeuttaa
myös tiettyihin EU-ohjelmiin kuulumisen.
Kaikilla siirtyvillä organisaatioilla on kansainvälisyyteen liittyviä tehtäviä, jotka pääosin muodostuvat
kansainvälisiin projekteihin osallistumisesta. Maakunnan organisaatioilla ja toimijoilla on laajoja
kansainvälisiä verkostoja. Muodostuneet verkostot sijoittuvat maantieteellisesti pääasiassa kahteen
suuntaan: itään (Venäjä ja Aasia) ja Keski-Eurooppaan. Pohjoismaista yhteistyötä on jonkun verran,
mutta sen lisäämiseen näyttäisi olevan mahdollisuuksia.
Tällä hetkellä Etelä-Karjala ei ole jäsenenä missään Brysselissä toimivassa EU-toimistossa.
Kuitenkin maakunnan organisaatioilla ja toimijoilla on laajoja kansainvälisiä verkostoja lähinnä
hanketoiminnan tai EU-ohjelmien kautta.
Käytettävissä olevat resurssit ja maakunnan tarpeet määrittävät, millaiseksi kansainvälinen yhteistyö
muotoutuu jatkossa. Yhteistyö voi olla 1) ohjelma- ja hankeyhteistyötä, jonka kustannukset suurelta
osin pystytään kattamaan ohjelmien tai hankkeiden teknisellä tuella ja/tai 2) edunvalvontaa, jonka
kustannusten kattaminen jää maakunnan tehtäväksi. Ohjelma- ja hankeyhteistyön jatkamiseen on
sekä tarpeita että halukkuutta, mutta myös edunvalvonta, johon sisältyy suhteiden solmiminen,
niiden ylläpito ja vaikuttaminen sekä lainsäädäntöön että muuhun valmisteluun, on koettu tärkeäksi.
Ohjelma- ja hankeyhteistyö on luonteeltaan hallinnollista toimintaa, mutta edunvalvonta on
enemmän pyrkimistä vaikuttamaan ennalta.
Tällä hetkellä on jo useita kansallisia tai kansainvälisiä verkostoja, joihin maakunnan toimijat
osallistuvat ja tätä yhteistyötä tulee entisestään tiivistää ja se tulisi ottaa säännölliseksi
toimintatavaksi. Myös yhteistyötä kansainvälisissä asioissa kuntien ja maakunnan oppilaitosten ja
yliopiston kanssa tulee tiivistää.

71
Kansainvälinen yhteistyö on merkittävä ja tärkeä mahdollisuus maakunnan ulkopuolelta tulevan
rahoituksen hankkimisessa ja maakunnan toimintaedellytysten parantamisessa sekä
varmistamisessa. Kansainvälisten rahoitusinstrumenttien tehokkaalla hyödyntämisellä ja
kansainvälisillä hankkeilla voidaan tukea ja edistää maakunnan strategisten tavoitteiden
toteutumista. Se edellyttää jatkuvaa kansainvälistä verkostotyötä ja kansainvälisiin
rahoitusinstrumentteihin liittyvää osaamista.
Kansainvälinen yhteistyö voidaan organisoida tarpeiden mukaan ja se tulee kirjata osaksi
maakunnan strategiaa, jolloin toimintaa voidaan ohjata ja sille asettaa tavoitteita sekä mittareita
samalla tavoin kuin muullekin maakunnan toiminnalle. Osana maakunnan strategiaa kansainvälisen
yhteistyön pitkäjänteinen kehittäminen on mahdollista. Sekä edunvalvonta että verkostojen
rakentaminen vievät aikaa ja resursseja, joiden tulokset eivät näy heti, vaan yleensä vasta vuosien
päästä.

5. Maakunnan rahoitus ja resurssit
5.1. Rahoitusperiaatteet yleisellä tasolla
Maakuntien rahoitus koostuu lähes yksinomaan valtion rahoituksesta, joka jakautuu
yleiskatteelliseen osaan ja erillisrahoitteiseen osaan. Maakunnilla ei ainakaan uudistuksen
voimaantulon jälkeen ensimmäisinä vuosina ole omaa verotusoikeutta. Maakunta päättää
yleiskatteellisen rahoituksen kohdentamisesta lainsäädännön määrittämissä puitteissa. Ylin
päätäntävalta on maakuntavaltuustolla. Erillisrahoituksen kohdentamisessa maakunnilla ei ole
harkintavaltaa. Sitä voi käyttää vain tehtäviin, joiden hoitamiseksi erillisrahoitus myönnetään.
Maakuntien lähtötilanteen valtionrahoitus muodostuu kunnilta siirtyvien sosiaali- ja
terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden tehtävien kustannusten perusteella sekä valtiolta
siirtyvien tehtävien rahoituksen perusteella. Vuoteen 2026 päätyvän siirtymäkauden aikana
siirrytään portaittain laskennalliseen rahoitukseen. Vuonna 2026 maakuntien yleiskatteellinen
rahoitus perustuu kokonaisuudessaan tarvetekijöihin, muun muassa väestömäärään,
ikärakenteeseen ja sairastavuuteen.
Valtion rahoituksen lisäksi maakunnat saavat tuloja palvelujen tuottamisesta perittävistä asiakas- ja
käyttömaksuista sekä mahdollisista ulkopuolisella projektirahoituksella toteutettavien projektien
rahoituksesta ja korvauksista mahdollisista kuntien järjestämisvastuulle kuuluvien tehtävien
toteuttamisesta, jos niin erikseen päätetään. Maakunnilla on vain rajattu oikeus lainanottoon tai
valtiontakaukseen lähinnä oman maksuvalmiutensa turvaamiseksi.

5.2. Yleiskatteellinen rahoitus
Maakuntien rahoitus on pääosin laskennallista ja yleiskatteellista ja se kohdennetaan maakunnille
maakuntien rahoituslain perusteella. Maakunnat päättävät lainsäädännön rajoissa tämän
rahoituksen kohdentamisesta maakunnan järjestämisvastuulla olevien tehtävien hoitamiseen. Ylin
päätäntävalta on maakuntavaltuustolla.
Yleiskatteiselta momentilta kullekin maakunnalle osoitettava rahoitus muodostaa yhden
kokonaisuuden, jonka puitteissa maakunta hoitaa sille lainsäädännöllä osoitetut tehtävät.
Maakuntien lähtötilanteen valtionrahoitus muodostuu kunnilta siirtyvien sosiaali- ja terveydenhuollon
ja pelastustoimen tehtävien kustannusten sekä valtiolta siirtyvien tehtävien rahoituksen perusteella.
Rahoituksen tasossa huomioidaan hintatason ja lakisääteisten tehtävien muutokset.
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Alkuvaiheessa valtion rahoitus määräytyy toteutuneiden kustannusten perusteella. Vuoteen 2026
välisenä aikana siirrytään portaittain sosiaali- ja terveydenhuollon menoperusteisesta rahoituksesta
laskennalliseen rahoitukseen.
Täysimääräisesti laskennallinen rahoitus maakunnille määräytyy pitkälti tarveperusteisesti.
Valtaosa, 81 prosenttia, yleiskatteellisesta rahoituksesta jaetaan maakuntien väestön
palvelutarpeen perusteella. Palvelutarvetta määrittäviä tekijöitä ovat ikärakenne, sairastavuus ja
sosioekonomiset tekijät. Asukasperusteisen rahoituksen perusteella jaetaan puolestaan noin 10,8
prosenttia rahoituksesta. Loput rahoituksesta jaetaan maakuntiin vieraskielisyyden (1,3 %),
kaksikielisyyden (0,30 %), asukastiheyden (1,5 %), saaristoväestön (0,10 %), maatalousyritysten
(0,90 %), kasvupalvelukriteereiden (3,0 %) ja vuodesta 2023 käyttöön otettavan hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen kriteerin (0,95 %) perusteella. Valtion rahoituksen kohdentamisperusteita
arvioidaan vähintään neljän vuoden välein.
Valtion rahoitusta tarkastetaan vuosittain. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin perustuvaa
rahoitusta tarkastetaan maakuntaindeksillä, mikä kuvaa hintojen muutoksen vaikutusta
kustannuksiin. Tämän lisäksi rahoitusta korjataan lisällä, joka vaihtelee vuosittain. Vuonna 2021
lisäprosenttia ei ole, vuosina 2022 ja 2023 lisäprosentti on +1 % ja vuodesta 2024 lähtien +0,5 %.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeiden ennakoidaan kasvavan tätä lisäprosenttia enemmän,
joten menopainetta sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin ei huomioitaisi valtion rahoituksessa
täysimääräisesti. Toteutuneet kustannukset huomioidaan kuitenkin edellä mainittua ylittävältä
osalta, jos mikäli se on välttämätöntä peruspalvelujen saatavuuden turvaamiseksi. Maakunnan
muiden tehtävien kustannuksiin perustuvaa rahoitusosuutta tarkistettaessa viimeisimmän tilastoidun
vuoden toteutuneista kustannuksista huomioidaan vain henkilöstökulujen kasvu.
Maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvien tehtävien laajuuden tai laadun muutos otetaan huomioon
korottavasti tai alentavasti valtion rahoituksen tarkistuksessa, kun muutos tulee voimaan, jos se
aiheutuu laista tai asetuksesta, lakiin tai asetukseen perustuvasta valtion viranomaisen
määräyksestä tai valtion talousarviosta.
5.2.1. Maakunnan lisärahoitus ja arviointimenettely
Erityisesti maakuntien toiminnan alkuvaiheessa voi syntyä tilanteita, jossa rahoitus tehtävien ja
velvoitteiden hoitamiseen ei ole riittävää. Syyt rahoituksen riittämättömyyteen voivat olla erilaisia ja
mahdolliset ratkaisumallitkin ovat erilaisia.
Jos maakunnalla ilmenee äkillisiä ja tilapäisiä ongelmia maksuvalmiudessa tai muita tilapäisiä
taloudellisia ongelmia, maakunnalle voidaan myöntää valtion laina tai valtiontakaus. Maakunta voi
hakemuksesta saada myös harkinnanvaraista lisärahoitusta poikkeuksellisten tai tilapäisten
taloudellisten vaikeuksien vuoksi.
Jos maakunta ei selviä lakisääteisten tehtäviensä toteuttamisesta, valtionvarainministeriö voi
päättää arviointimenettelyn käynnistämisestä. Myös sosiaali- ja terveysministeriö voi tehdä
valtiovarainministeriölle aloitteen maakuntalain mukaisen arviointimenettelyn käynnistämisestä, jos
maakunnan kyky järjestää sosiaali- ja terveydenhuolto on ilmeisesti vaarantunut. Valtio ja maakunta
arvioivat menettelyssä maakunnan taloudellisia edellytyksiä selvitä tehtävistään.
Maakuntien kriteerit joutua valtiovarainministeriön arviointimenettelyyn ovat huomattavan tiukat.
Valtiovarainministeriö
voi
ehdotetun maakuntalain
mukaan käynnistää
maakunnan
arvionitimenettelyn, jos maakuntakonsernin:





vuosikate (ilman harkinnanvaraista rahoitusta) on kaksi tilikautta peräkkäin negatiivinen
toiminnan ja investointien rahavirta on negatiivinen kaksi tilikautta peräkkäin
lainanhoitokatteen tunnusluku on kaksi tilikautta peräkkäin alle yksi tai
maakunnalle on myönnetty harkinnanvarainen avustus.

73
5.2.2. Arvio yleiskatteellisesta rahoituksesta (2021−2026)
Valtiovarainministeriö on julkistanut viimeisimmät rahoituslaskelmat yleiskatteellisesta rahoituksesta
26.9.2019. Laskelmien mukaan Etelä-Karjalan maakunnan rahoitus on jonkin verran kasvamassa
verrattuna lähtötilanteen rahoitukseen laskennalliseen rahoitukseen siirryttäessä. Tämän hetkisen
arvion mukaan rahoitus olisi yhteensä reaalisesti noin 9 miljoonaa euroa lähtötilannetta suurempi.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien laskennallinen rahoitus on tämänhetkisen arvion mukaan
noin 13 miljoonaa euroa nykytilannetta suurempi ja muiden tehtävien laskennallinen rahoitus noin 4
miljoonaa euroa pienempi kuin nykytilanne.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rahoituksen kunnille siirron myötä alkutilanteessa rahoitus on
vuoden 2020 tasoa alhaisempi. Yleisesti tarkastellen viimeisimpien laskelmien mukaan maakunnan
ensimmäisten vuosien rahoitus on tiukka, mutta laskennalliseen rahoitukseen siirryttäessä rahoitus
olisi lievästi lisääntymässä Etelä-Karjalassa.
Tilanne Etelä-Karjalan maakunnan yleiskatteellisessa rahoituksessa näyttää tämänhetkisissä
laskelmissa positiiviselta. On kuitenkin tiedossa, että maakunnan rahoitukseen keskeisesti
vaikuttava väestökehitys on Etelä-Karjalassa aleneva. Edellä kuvatuissa laskelmissa väestötiedot
ovat vuodelta 2017 ja tiedämme jo nyt, että väestö maakunnassa on vähentynyt tämän jälkeen
tasaisesti, mikä alentaa maakunnan rahoitusta. Lisäksi on huomattava, että edellä kuvatut laskelmat
on laadittu vuosien 2018 ja 2019 talousarvio- ja suunnitelmatietojen perusteella. Viimeisimpien
käytettävissä olevien tilinpäätöstietojen perusteella tilanne olisi päinvastoin sellainen, että saisimme
hieman lähtötilannetta vähemmän rahoitusta siirryttäessä laskennalliseen rahoitukseen. Edellä
kuvattujen asioiden lisäksi rahoituksen muutokseen vaikuttaa myös muun muassa se, millaista
menokehitys on Etelä-Karjalassa suhteessa muuhun maahan ennen uuden toimijan aloittamista.
5.2.3. Muutoskustannukset
Taloustilanne tulee maakunnan toiminnan käynnistyessä olemaan tiukka. Maakunnan toiminnan
ensimmäisenä vuonna rahoituksen riittävyyteen vaikuttaa merkittävästi se kuinka hyvin pystytään
sopeutumaan muutoksen yhteydessä syntyviin lisäkustannuksiin sekä kuinka paljon järjestelmän
muutoksesta johtuviin lisäkustannuksiin saadaan rahoitusta. Haasteen rahoituksen riittävyydelle tuo
se, että rahoituksessa ei huomioida, myöhempien vuosien tapaan, palvelutarpeen kasvusta johtuvaa lisäystä sote-rahoitukseen.
Merkittävimpiä muutoskustannuksia liittyy tilavuokriin, ICT:hen ja tarpeeseen palkata lisähenkilöstöä
maakunnan perustamisen sekä järjestäjän ja tuottajan erottamisesta johtuviin työtehtäviin.
Lisähenkilöstöä tarvitaan alustavan arvion mukaan n. 30 htv. Tilavuokrien on arvioitu maakunnan
omien laskelmien mukaan nousevan n. 1,5 milj. euroa, mutta kuntien omistamisen tilojen
omistuksessa voi tulla merkittäviä muutoksia ennen maakunnan toiminnan alkua. Tällä voi olla
merkittävää vaikutusta tilakustannusten nousun suuruuteen ja mahdollisuuteen sopeutua tilojen
käytöllä. ICT:n muutoskustannukset liittyvät käyttövelvoitteisiin sekä maakunnan perustamiseen ja
toiminnan mahdollistamiseen liittyviin asioihin. Ylläpitokustannusten arvioidaan nousevan n. 3 milj.
euroa suu-remmiksi alussa, mutta kuluja voidaan alentaa myöhemmin päällekkäisten järjestelyjen
ja järjestelmien vähenemisen myötä.
Investoinnit vaikuttavat maakunnan talouteen aloitusvuonna maltillisesti. Valmistuvat paloasemainvestoinnit nostavat vuokramenoja n. puolella miljoonalla eurolla. Suunnitteilla olevan sairaa-lan
peruskorjauksen ja uudisrakennuksena toteutettavan ravinto- ja sote-keskusinvestointien vaiku-tus
vuokriin realisoituu vuoden 2022 lopulla. Myös asiakas- ja potilastietojärjestelmän uudistuksen
vaikutukset näkyvät myöhempinä vuosina menojen kasvuna.
Tärkeää maakunnan talouden kannalta on se, että rahoituksessa huomioidaan oikeantasoisena lomarahojen
muutos
täysimääräiseksi,
sote
–asiakasmaksulainsäädännön
vaikutukset
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asiakasmaksujen alenemiseen ja paloasemien tilavuokrat. Näiden vaikutuksen arvioidaan olevan
yhteensä n. 4 milj. euroa.

5.3. Maakuntaan siirtyvät tilat ja omaisuus
5.3.1. Toimitilat
Ehdotuksessa valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja maakunnan välisen vuokran määräytymisestä
siirtymäkauden aikana ehdotetaan säädettäväksi maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta
annetun lain 20 §:n tarkoittamasta siirtymäkauden vuokran määräytymisestä.
Voimaanpanolain 20 §:n mukaan toimitilat siirtyvät maakunnan hallintaan 1.1.2021 lukien, jos kunta
ja maakunta eivät toisin sovi. Maakunnan ja kunnan välillä solmitaan sosiaali- ja terveystoimen tai
pelastustoimen käytössä olevien, kunnan omistamien tilojen hallinnasta vuokrasopimus siten, että
se on voimassa vähintään 31.12.2023 saakka. Maakunnalla on oikeus pidentää vuokrasopimuksen
voimassaoloa yhdellä vuodella.
Voimaanpanolain 6 luvussa sekä maakuntalain 16 luvussa tarkoitettu palvelukeskus tuottaa
maakunnille tilapalveluja sekä niihin liittyviä muita palveluja eli käytännössä toteuttaa maakuntien
tarvitsemat toimitilojen vuokrasopimukset. Siirtymäkauden ajan kunnan ja maakunnan välinen
vuokra määräytyy joko kyseisessä kunnassa jo käytössä olevan sisäisen vuokran järjestelmän
mukaisesti tai tämän asetuksen mukaisesti. Jos on kuitenkin ilmeistä, että edellä mainituin perustein
määräytyvä sisäinen vuokra on olennaisesti suurempi kuin asetuksen mukaisesti määräytyvä
vuokra, sovelletaan vuokran määräytymiseen, mitä asetuksen 3 §:ssä säädetään. Vuokran määrä
sovitaan vuokrasopimuksessa, joista päätetään maakuntavaltuuston päätöksellä voimaanpanolain
24 §:n mukaisesti. Vuokra on kokonaisvuokra, joka koostuu pääomavuokrasta, ylläpitovuokrasta
sekä maapohjan osuudesta.
Maapohjan arvoon liittyvä laskennallinen vuokra määriteltäisiin kiinteistön sijainnin ja sijainti-kunnan
asukasluvun mukaan maakunnan käyttöön tulevalta pinta-alalta eli huoneistoalalta. Maapohjan
osalta vuokra määritellään kiinteistön sijainnin ja sijaintikunnan asukasluvun mukaan seuraavasti
kultakin kuukaudelta:
Kiinteistön ylläpitovuokraan kuuluvat hallinto-, käyttö-, kunnossapito-, huolto-, ulkoalueiden hoito-,
lämmitys-, sähkö-, vesi- ja jätehuoltokulut. Kiinteistön ylläpitovuokra muodostettaisiin käyttämällä
kiinteistöalalla vakiintuneisiin tietolähteisiin perustuvia keskimääräisiä rakennus-tyyppikohtaisia
ylläpitohintoja. Tällainen tietolähde on muun muassa Kiinteistötalouden instituutti. Vuokran
tarkistamisessa sovelletaan kiinteistöalan yleisiä käytäntöjä ja vuokran tarkistaminen sidotaan
elinkustannusindeksiin. Maakuntien tilakeskus Oy perii vuokrauksesta managerointikorvausta.
Kunnilta vuokrattujen tilojen lisäksi Maakuntien tilakeskukselta tultaisiin maakunnan käyttöön
vuokraamaan myös muiden omistamia tiloja sekä Maakuntien tilakeskus Oy:n omistamia tiloja.
Muiden omistamien tilojen osalta kyseessä olisi vuokran läpilaskutus, missä Maakuntien tilakeskus
Oy vuokraisi muiden taseessa olevia tiloja ja perisi korkeintaan 2 prosentin managerointikorvauksen.
Sopimusvastuiden siirto maakunnalle olisi lakisääteistä ja vuokrasopimusten vastuut siirtyisivät
sellaisenaan. Maakuntien tilakeskus Oy:n omistamien tilojen (Kuntayhtymistä siirtyvät kiinteistöt)
osalta valmistelussa on rahoitusriskin jakaminen asiakkaan (maakunta) kanssa. Vuokraan sisältyy
ylläpitovuokran osuus ja pääomavuokran osuus. Vuokraan tehdään vuosittainen indeksitarkistus
(painotettu indeksi: elinkustannusindeksi 67 % ja KYKI 33 %). ARA-kohteiden vuokra määräytyy
säädösten mukaan omistajasta riippumatta.
Palveluasumisen toimitilojen osalta on nykyisin käytössä erilaisia toimintamalleja. Osissa yksiköistä
omistaja vuokraa tilat ensin kuntayhtymälle, joka vuokraa ne edelleen asiakkaille. Osissa yksiköistä
omistaja vuokraa tilat suoraan kuntayhtymän palvelujen asiakkaille. Maakunnassa tilakeskus voisi
toimia välivuokraajana ja toimittaa maakunnille ohjelman, jolla asiakasvuokraus tehdään.
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Maakuntien tilakeskus Oy ei vuokraa tiloja suoraan maakunnan sosiaalipalvelujen asiakkaille.
Palveluasumisen kiinteistöjen vuokraus vaatii maakuntakohtaisen tarkemman tarkastelun ja
linjauksen. Päätöksiä tehtäessä on huomioitava tilojen vuokrausmuutoksista aiheutuva
arvonlisäveroriski. Maakuntien tilakeskus Oy ei aio ottaa minkäänlaista veroriskiä.
Ensimmäisten Maakuntien tilakeskuksen toukokuun puolivälissä julkistamien vuokraarviolaskelmien mukaan Etelä-Karjalan maakunnan vuokramenojen nousu olisi pysymässä
kohtuullisena verrattuna tämänhetkisiin menoihin. Jatkotyössä tulee kuitenkin selvittää, että
Tilakeskuksen nykylaskelmissa on ollut kaikki tilatiedot mukana ja varmistua muutoksen
suuruudesta.
Asumispalveluista Maakuntien tilakeskus on tuottanut materiaalin, jonka pohjalta maakunnat voivat
arvioida uudistuksen vaikutuksia omassa toiminnassaan. Eksotella on ikääntyneille, kuntoutettaville
ja vammaisille tarjolla asumispalveluja maakunnan alueella. Osa asumispalveluista on tuotettu itse
ja osa hankitaan vuokramarkkinoilta. Asumispalvelut voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan: tuettu
asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen. Tiloihin liittyy usein erityisvaatimuksia ja
asumistyyppiin saattaa sisältyä muutakin kuin asumispalvelua. Kaikkiaan Etelä-Karjalassa on
palveluasumisen yksiköitä ostopalveluna 111 kpl ja omana tuotantona 9 kpl, tehostetun
palvelusasumisen yksiköitä on ostopalveluna 85 kpl ja omana tuotantona 39 kpl, tuetun asumisen
ostopalveluna 41 kpl ja omana tuotantona 136 kpl ja ohjattua senioriasumista 4 yksikköä.
5.3.2. Omaisuuden siirrot
Hallituksen esityksen mukaan maakunnan tehtävissään tarvitsema omaisuus turvataan maakunnan
käyttöön osin omaisuuden siirrolla ja osin vuokraamalla. Omaisuuteen liittyvillä ratkaisuilla ei
vaaranneta kuntien selviytymistä jäljelle jäävistä tehtävistään.
Hallituksen esityksen mukaan lakisääteiset kuntayhtymät siirtyvät varoineen ja velkoineen
maakuntiin. Maakunta ja kuntayhtymän jäsenkunnat voivat kuitenkin sopia, että kuntayhtymän
maaomaisuutta jää jäsenkuntien omistukseen. Maakunnalle siirtyy kuitenkin aina sen
järjestämisvastuulle kuuluvan toiminnan rakennuskantaan sitoutuneet, kuntayhtymän omistamat
maa-alueet. Kuntien ja vapaaehtoisten kuntayhtymien rakennukset eivät siirry, vaan maakunnat
vuokraavat toimitilat yhteisen vuokrasopimuspohjan mukaisesti.

5.4. Muu rahoitus
5.4.1. Erillisrahoitus ja välitettävät varat
Yleiskatteellisen rahoituksen lisäksi maakunnille siirrettäviin tehtäviin kytkeytyvää rahoitusta tullaan
kanavoimaan osin maakuntien käyttöön ja osin maakuntien eteenpäin välitettäväksi useilta valtion
talousarvioon erillisiksi jääviltä momenteilta. Tämän rahoituksen kohdentamisessa maakunnalla ei
ole omaa harkintavaltaa tai se kohdentuu hyvin rajatulle alueelle.
Erillisrahoitusta voi käyttää vain tehtäviin, joiden hoitamiseksi erillisrahoitus myönnetään.
Rahoituksen ohjauselementteinä ovat hallinnonalojen erityislainsäädäntö ja valtion talousarvio.
Näitä niin sanottuja erillismomenttien määrärahoja ovat erityisesti maataloustukien maksatukseen
käytettävät varat, EU:n rahastoihin kytkeytyvät unionin ja kansalliset varat sekä perusväylänpitoon
ja yksityisteiden kunnossapitoon liittyvät varat.
Välitettävien varojen rahoituksesta hyvin pieni osa on tarkoitettu tukiprosessien hallintotehtäviin
maakunnissa. Käytännössä ohjelma- ja tukihallinto tehdään pitkälti yleiskatteellisella rahoituksella
pois lukien Kaakkois-Suomi–Venäjä CBC-ohjelma.
5.4.2. Sopimukset kuntien kanssa maakunnille siirrettävistä tehtävistä
Sote-uudistuksessa kunnille olisi jäämässä vastuu oppilas- ja opiskeluhuollon psykologi- ja
kuraattoripalveluista sekä yhteisöllisestä opiskeluhuollosta. Kouluterveydenhuollosta puolestaan
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vastaisi maakunta. Opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluissa on kyse tehtävästä, jonka
siirtäminen maakuntalakiluonnoksen 6 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan olisi mahdollista
sopimusperusteisesti myös kunnilta maakunnille. Lakiehdotuksen mukaan tehtävän siirtäminen olisi
mahdollista, jos maakunta ja sen alueen kaikki kunnat pääevät yksimielisyyteen tehtävän siirrosta ja
kunnat osoittavat maakunnalle rahoituksen tehtävän hoitamiseen. Etelä-Karjalassa kunnat ovat
halukkaita siirtämään yllä kuvatun kunnille jäävän palvelun tuottamisen maakunnalle. Arvioitu
vuotuinen kustannus on noin 1,6 miljoonaa euroa.

5.5. Julkisen talouden suunnittelun (JTS)-prosessi jatkossa
Maakuntien talousohjauksen keskeiset välineet ovat julkisen talouden suunnitelma, valtion
talousarvio ja maakuntia koskeva lainsäädäntö. Julkisen talouden suunnitelmassa (JTS) hallitus
asettaa tavoitteet julkiselle taloudelle ja päättää tavoitteiden saavuttamista koskevista toimenpiteistä.
Maakuntataloutta tarkastellaan JTS:ssä omana kokonaisuutetaan ja maakuntataloudelle asetetaan
rahoitusasemaa koskeva tavoite. JTS-valmistelussa sovitetaan yhteen maakuntien tehtävät ja niiden
rahoitus ja rahoituksen riittävyyttä maakunnille osoitettujen tehtävien hoitamiseen
(rahoitusperiaatetta) arvioidaan koko maan ja yksittäisten maakuntien tasolla. Maakunnille
kohdennettavaa valtion rahoitusta tarkastetaan vuosittain. JTS ohjaa ministeriöitä niiden
valmistellessa maakuntaa koskevaa lainsäädäntöä ja ohjausta.
Valtion ja maakuntien välinen neuvottelu tukee julkisen talouden suunnitelman ja sen kerran
vuodessa tehtävän tarkistuksen valmistelua. Neuvotteluissa arvioidaan maakunnan taloutta,
kustannuskehitystä ja mahdollisten sopeuttamistoimien tarvetta sekä käsitellään maakuntien
investointisuunnitelmia. Valtion ohjaus koskee investointeja, jotka ovat taloudellisesti merkittäviä tai
muuten poikkeuksellisen laajakantoisina merkittäviä palvelurakenteen kokonaisuuden tai
useamman kuin yhden maakunnan palvelujen järjestämiseksi. Suorien investointien lisäksi valtio
ohjaa myös investointeihin rinnastettavia pitkäaikaisia sitoumuksia ja maakuntien yhteisten
palvelukeskusten toteuttamia investointeja.
Käytännössä neuvottelujen aikataulua maakuntien kanssa kuvataan alla olevassa kuvassa (kuva
32). Reilu vuosi ennen talousarviovuotta ministeriöt käyvät maakuntien kanssa keskusteluja
tilannekuvasta ja oman substanssialansa tehtävistä. Todennäköisesti keskusteluja käydään
maakuntien kanssa eri vuosina jonkin verran eri tavoin. Merkittävin paino tullee olemaan kunkin
hallituskauden 1. vuoden neuvotteluissa. Edellä mainittujen ministeriökohtaisten keskustelujen
jälkeen ministeriöt toimittavat valtiovarainministeriölle neuvotteluista raportin, jonka jälkeen vuoden
vaihteen tienoilla noin vuosi ennen talousarviovuoden alkua ministeriöt käsittelevät esille nousseista
esityksiä keskenään. Tämän jälkeen käydään maakuntalain 13§:n mukaiset neuvottelut kukin
maakunnan kanssa, joiden jälkeen valtioneuvosto tekee JTS-päätöksen huhtikuussa, mikä ohjaa
tulevaa tarkempaa budjetti- ja säädösvalmistelua. Kehyspäätös ja valtion talousarvio budjetti
syntyvät myöhemmin syksyllä ja loppuvuoden aikana.
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KUVA 32. Maakuntien ja valtion yhteinen julkisen talouden suunnitelman valmistelukokonaisuus vuosikellona.

Tärkeä taho JTS-prosessissa on perustettava maakuntatalouden neuvottelukunta. Neuvottelukunta
seuraa ja arvioi maakuntien rahoitusta, kustannuskehitystä, investointikehitystä, maakuntien omia
toimenpiteitä sekä tarvittavassa laajuudessa muita maakuntien toimintaan ja talouteen liittyviä
tekijöitä sekä käsittelee maakuntia koskevaa lainsäädäntöä sekä periaatteellisesti tärkeitä ja
laajakantoisia
maakuntia
koskevia
valtion
toimenpiteitä.
Neuvottelukunnassa
on
valtiovarainministeriön, maakuntia ohjaavien ministeriöiden ja maakuntien edustus. Tämä ryhmä
mahdollisesti käsittelee mm. maakuntien rahoituksen riittävyyttä sekä mahdollisten lisätehtävien
vaatimaa rahoitusta. Tarkasti neuvottelukunnan tehtävät ja kokoonpano täsmentyvät myöhemmin.

6. Maakunnan henkilöstö
Maakuntastrategia, ja sen osana mm. maakunnan palvelustrategia ja palvelulupaus, tulee
määrittelemään myös sen millaista HR-strategiaa maakunnassa tarvitaan tulevaisuudessa. Uusi
strategia vaatii uudenlaista strategista HR-johtamista ja -ajattelua. Tämä tarkoittaa muun muassa
sitä, millaista osaamista strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan:




mitä pitää poisoppia tai mikä osaaminen on jäänyt ajastaan jälkeen
mikä osaaminen on hyvällä pohjalla ja kehitetään edelleen
mikä osaaminen on sellaista, jota ei enää tarvita omassa organisaatiossa (esim. koska sitä
tarvitaan harvoin tai se vaatii ns. syväosaamista), jolloin osaaminen voisi olla järkevää ostaa
jatkossa ulkoa.

Vasta strategisen osaamisen johtaminen auttaa myös rakentamaan maakunnan omaa
organisaatiota sekä yhteistyörakenteita muiden toimijoiden kanssa. Näitä osaamistarpeita ei tulisi
suunnitella pelkästään yksittäisten asiantuntijoiden rekrytointitarpeina (rekrytoidaan uusi asiantuntija
organisaatioon), vaan löytää uusia tapoja osaamisen kehittämiseen. Esimerkiksi voiko osaamisen
saavuttaa rakentamalla systemaattisesti olemassa olevien asiantuntijoiden verkostoja, yhteistyötä ja
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yhdyspintoja tai kehittämällä ostopalveluverkostoa, alliansseja. Muuttuvat markkinat,
valinnanvapaus ja uusi maakuntaorganisaatio tulevat vaatimaan nykyistä enemmän yhteistyötä ja
näköaloja yli organisaatiorajojen myös julkisella sektorilla, jotta palvelutuotanto on kestävällä
pohjalla sekä maakunnan henkilöstön että koko maakunnan näkökulmasta.
Maakunnan strateginen henkilöstösuunnittelu sisältää muun muassa maakunnan uuden
henkilöstöpolitiikan luomisen, avainosaamisten tunnistamisen ja johtamisen sekä rekrytointipolitiikan
ja työnantajanimagon luomisen. Tähän liittyy myös tehtävät henkilöstökartoitukset, joiden tulisi
sisältää esimerkiksi henkilöstösuunnittelun pitkällä aikavälillä, eläköityvien suunnittelun ja
seuraajasuunnittelun. Uudessa maakunnassa tämä tulisi tehdä suhteessa uuteen strategiaan ja
tarvittavaan uuteen osaamiseen. Avainosaajien tunnistaminen, hyödyntäminen ja sitouttaminen
muutoksen tekemiseen sekä riskien arviointi tulisi tehdä mahdollisimman varhain ennen siirtymää ja
kaikilla organisaation tasoilla.
Muutos on kuormittavaa henkilöstön kannalta etenkin silloin, kun päätöksiä esimerkiksi
henkilöstösiirroista tai aikatauluista odotetaan. Esimiesten ja johdon ja tuki on ensi arvoisen tärkeää
epävarmuudessa. Henkilöstön osallistaminen muutosten valmisteluun oman työnsä osalta voi lisätä
henkilöstön kokemaa työhyvinvointia ja vaikutusmahdollisuuksia oman työnsä kehittämiseen.
Jokaisen tulisi tietää siirtymävaiheessa omat tulevat työtehtävänsä, esimiehensä ja työyhteisönsäja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mikäli mahdollista. Mikäli päätöksenteko viivästyy,
tärkeintä on johdon/esimiesten ja henkilöstön väliset keskustelut tilanteesta ja jatkuva tiedottaminen
ja henkilöstön ajan tasalla pitäminen.

6.1. Henkilöstöpalvelut ja -politiikka
Maakunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virka- tai työsopimussuhteessa maakuntaan.
Sellaista tehtävää varten, jossa käytetään julkista valtaa, perustetaan virka. Hallintosääntö
määrittelee viran perustamisen ja lakkauttamisen.
Maakunnan organisaatio jakautuu konsernihallintoon, hyvinvointitoimialaan ja elinvoimatoimialaan.
Maakuntakonserniin kuuluu lisäksi EKSOTE-liikelaitos ja EKPELA-liikelaitos sekä yhtiöitä ja
yhteisöjä.
Toimivalta henkilöstöasioissa on maakuntahallituksella, ellei laissa tai hallintosäännössä ole muuta
määrätty. Liikelaitoksen henkilökunnan osalta toimivalta on liikelaitoksen johtokunnalla.
Siirtyvissä organisaatioissa on olemassa olevia henkilöstöpolitiikaan liittyviä ohjeita (esim.
henkilöstöetuudet, matkustussäännöt, varhainen välittäminen ja työterveys jne.), jotka tulee
kartoittaa sekä muuttaa tarvittaessa uuden virka- ja työehtosopimusten mukaisiksi. Siirtyvistä
organisaatioista on kerätty yleisaineistoa vuonna 2018 kuten henkilöstöstrategioita, HR-politiikkoja
ja -ohjeistusta, mutta kartoitus ja vertailu tulee tehdä uudestaan, sillä aineisto päivittyy koko ajan.

6.2. Henkilöstötiedot
Kuntien ja kuntayhtymien on luovutettava maakunnalle toiminnan ja hallinnon käynnistämisen
valmistelun edellyttämät välttämättömät tiedot henkilöstöstä, joka siirtyy maakuntien tai maakuntien
valtakunnallisten palvelukeskusten palvelukseen.
Kuntatyönantajat on tehnyt FCG Talent Oy:n kanssa sopimuksen palvelukanavasta, johon
henkilöstöä maakunnalle luovuttavat organisaatiot lataavat henkilöstöä koskevat tiedostot
31.10.2018 mennessä. Palvelukanavasta tiedot siirretään kansalliseen pilvipalvelualustaan. Tiedot
tulee käytettäviin maakuntalain astuessa voimaan. ELY-keskuksessa henkilöstökartoitus tehdään
valtakunnallisesti kesäkuun 2018 aikana.
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Henkilöstötietojen osalta täytyy jo valmisteluvaiheessa huomioida EU:n tietosuoja-asetus (GDPR),
joka astui voimaan 25.5.2018.

6.3. Henkilöstön siirtyminen uuden työnantajan palvelukseen
Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan
toiselle yritykselle siten, että luovutettu liiketoiminta säilyttää identiteettinsä ja sen toiminta jatkuu
keskeytyksettä. Liikkeenluovutustilanteissa luovutushetkellä luovutettavan liiketoiminnan
palveluksessa olevat henkilöt siirtyvät luovutuksensaajalle automaattisesti niin sanotusti vanhoina
työntekijöinä olemassa olevine ehtoineen.
Maakuntauudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä
hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä maakuntaan sekä maakuntien
valtakunnalliseen palvelukeskukseen katsotaan liikkeenluovutukseksi. Säännöstä sovelletaan myös
tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirtoon maakuntakonserniin kuuluvaan tai maakuntien
määräysvallassa olevaan yhteisöön, joka perustetaan 31.12.2020 mennessä.
Epävirallinen valmistelutoimielin on linjannut, että kaikki organisaatioiden työntekijät siirtyvät uuteen
maakuntaan vanhoina työntekijöinä. Alustavan arvion mukaan maakunnan palvelukseen siirtyisi
noin 5 400 työntekijää. Luovuttavien organisaatioiden siirtyvien henkilöiden määrät ovat olleet
vuonna 2017 seuraavat:
Eksote
4 967 henkilöä
Etelä-Karjalan pelastuslaitos
128 henkilöä
Lappeenrannan kaupunki
Etelä-Karjalan maaseututoimi
13 henkilöä
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
27 henkilöä
Imatran kaupunki
Imatran seudun ympäristötoimi
17 henkilöä
Parikkalan ja Savitaipaleen lomituspalvelut
91 henkilöä
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
50 henkilöä
TE-toimistot
60 henkilöä
Etelä-Karjalan liitto
27 henkilöä
Aluehallintovirasto
2 henkilöä
Kun lait on vahvistettu, siirtyvien henkilöiden määrä organisaatioittain vahvistetaan.
ELY:jen henkilöstönsiirrossa keskeisessä asemassa on maakuntien yhteistyö, joka vaikuttaa
olennaisesti siirtyvään henkilöstöön. Näin ollen ensin täytyy käydä keskustelu maakuntien välisestä
yhteistyöstä, ennen kuin voidaan tarkemmin tarkastella henkilöstön siirtymistä.
Eksoten tukipalveluiden sijoittumista maakuntaan on selvitetty alustavasti. Tarkastelua on tehty
tehtävänimikkeittäin.
Kuntatyönantajat on ilmoittanut, että se valmistelee henkilöstön siirtymistä varten
siirtosopimusmallin. Kyseessä lakiin perustuva valtakunnallinen henkilöstön siirtyminen, joten
yhdenmukaisen mallin käyttäminen on perusteltua.
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KUVA 33. Maakunnan henkilöstö siirtyy eri organisaatioista.

6.4. Henkilöstön palkkaharmonisointi
Palkkarakenteen ja palkkaharmonisoinnin voi valmistella ja tarvittaessa jo päättää ennen henkilöstön
siirtymistä maakuntaan, esimerkiksi siinä vaiheessa, kun siirtyvän henkilöstön tiedot on
käytettävissä. Muutosten konkreettinen toteuttaminen olisi hallitumpaa kuin henkilöstön on jo
siirtynyt maakunnan palvelukseen.

6.5. Henkilöstöetuudet
Hallinto- ja henkilöstöryhmä teki organisaatioille, joista siirtyy henkilöstä maakuntaan,
henkilöstöetuuksia koskevan kyselyn. Tavoitteena oli selvittää minkälaisia palkitsemiseen ja
työhyvinvoinnin tukemiseen liittyviä käytäntöjä eri organisaatioissa on. Selvitystä käytetään
henkilöstöpolitikan valmistelussa.
Hallinto- ja henkilöstöryhmä on selvittänyt maakunnalle henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden
työterveyspalvelujen tason, maakunnan työterveyspalvelujen järjestämisen valmistelua varten.

6.6. Esimiesvalmennus ja henkilöstöjohtaminen
Tuottavuutta ja työhyvinvointia ESR-hankkeella (1.9.2017–31.5.2019) tuettiin siirtyvien
organisaatioden esimiehiä ja henkilöstöä muutosvaiheessa. Hankkeen esimiesvalmennukseen
osallistui 122 esimiestä kohdeorganisaatioista ja päätösseminaariin noin 70 esimiestä ja
organisaatioiden johtoa ja HR:aa. Kolmijaksoisen esimiesvalmennuksen teemoja olivat
liiketoimintaosaaminen ja asiakaslähtöisyys sekä muutosjohtaminen ja alaisten osallistaminen.
Esimiehet tekivät alaisensa kanssa valmennuksen aikana kehittämisprojektin oman työyhteisön
kehittämisestä. Esimiesvalmennuksen lisäksi hankkeessa pilotoitiin yli organisaatioiden työkiertoa,
johon osallistui yhteensä n. 40 työkiertäjää ja työkiertäjän vastaanottajaa.
Jatkossa on erittäin tärkeää panostaa esimiesten ja henkilöstön osallistamiseen ja tukemiseen
muutostilanteessa sekä suunnitelma sille, miten tämä tehdään jo uudistuksen suunnitteluvaiheessa.
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Yli organisaatiorajojen tehtävää yhteistyötä tulisi lisätä systemaattisesti esim. yhteisten
valmennusten ja työkierron avulla jatkossakin.
Strategisen henkilöstöjohtamisen nykytilasta tehtiin haastattelukierros nykyorganisaatioissa.
Haastatteluiden perusteella nykyorganisaatioiden henkilöstöjohtaminen on painottunut
operatiiviseen johtamiseen ja strategisia henkilöstösuunnitelmia on tehty nykyorganisaatioissa
vähän tai ei ollenkaan. Jatkossa olisi tärkeää tehdä strateginen henkilöstösuunnitelma yli
organisaatiorajojen maakunnallisesti, joka puolestaan perustuu maakunnan asukkaiden ja
asiakastarpeiden kartoitukseen pitkällä tähtäimellä. Esim. rekrytoinnit ja osaamisen kehittämisen
toimenpiteet tulisi olla linkitetty maakunnan strategiaan ja pitkän aikavälilin suunnitteluun jatkossa.

6.7. Yhteistoiminta henkilöstön kanssa
Henkilöstön siirtymiseen liittyy useita näkökulmia ja huolellista valmistelua. Erityisesti oikea-aikaisen
ja oikean suuruisen palkanmaksun varmistaminen on ensisijaisen tärkeää, kuten työvälineiden ja
tietoliikenneyhteyksien turvaaminen.
Maakuntaliiton hallitus on vate-projektiryhmän esityksestä päättänyt perustaa epävirallisen
valmistelutoimielimen, joka toimii siihen saakka, kunnes eduskunta on hyväksynyt uudistusta
koskevan lainsäädännön. Tämän jälkeen vate johtaa maakuntahallintoa ja voi perustaa myös
väliaikaisen YT-elimen.
Vate-projektiryhmä päätti lisäksi 26.10.2017 kokouksessaan, että:



Epävirallisessa YT-elimessä läsnäolo- ja puheoikeus on myös yhdellä Pardian edustajalla,
jolle voidaan nimetä myös varaedustaja.
Kun vate saa toimeenpanolain mukaisen virallisen asemansa, se asettaa väliaikaisen YTelimen. Tällöin toimielimen kokoonpanossa noudatetaan KT Työnantajien ja
pääsopijajärjestöjen sopimia linjauksia.

Pääsopijajärjestöt ovat toimittaneet 20.10.2017 edustajiensa nimet. Listausta on täydennetty
Pardian edustajalla.
KT:n ohjeistuksen mukaan yhteistoimintamenettelyt on käytävä ennen henkilöstön siirtoja kunnasta
tai kuntayhtymästä maakuntaan niin, että ne on saatu päätökseen hyvissä ajoin syksyllä 2018.
Virallisen yhteistoiminnan lisäksi KT suosittelee, että henkilöstöä informoidaan muutoksista pitkin
matkaa.
Sote- ja maakuntauudistuksessa tarvitaan kolmenlaisia yhteistoimintamenettelyjä. Henkilöstön siirto
kunnalta maakunnalle edellyttää, että sekä luovuttaja, väliaikaishallinto ja luovutuksensaaja käyvät
yt-lain 4 ja 11 §:ien mukaiset yhteistoimintamenettelyt. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen luovuttaja
eli kuntatyönantaja käy itsenäisesti yhteistoimintamenettelyt.
Väliaikaishallinnossa tullaan tekemään maakuntia sitovia päätöksiä, joten tarvittaessa myös
väliaikaishallinnossa on käytävä yhteistoimintamenettelyt. Lisäksi luovutuksensaaja eli maakunta
(liikelaitos), maakuntakonsernin osakeyhtiö ja valtakunnallisen palvelukeskuksen osakeyhtiö käyvät
omat yhteistoimintamenettelyt.
Maakuntien väliaikaishallinto tulee tekemään maakuntia sitovia henkilöstöä koskevia päätöksiä ja
sopimuksia. Tämän vuoksi myös väliaikaishallinnolla on velvollisuus noudattaa yhteistoimintalain
periaatteita. Väliaikaishallinto perustaa väliaikaisen yhteistoimintaelimen toimikaudeksi.
Yhteistoimintalain 5 §:n mukaan yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluva asia on käsiteltävä
yhteistoimintamenettelyssä, ennen kuin työnantaja tekee ratkaisunsa. Laajakantoiset tai henkilöstöä
yleisesti koskevat asiat käsitellään yhteistoimintaelimessä. Muun muassa henkilöstön siirtyminen
kunnilta tai kuntayhtymiltä maakunnille kuuluu yhteistoimintaelimessä käsiteltäviin asioihin.
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Työnantajan on annettava ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista asian käsittelyn kannalta
tarpeelliset tiedot henkilöstölle. Tiedot tulee antaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen
neuvottelujen alkamista, jotta niihin on mahdollista perehtyä riittävästi.
Liikkeen luovutuksessa liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niille henkilöstön
edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee:




luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta
luovutuksen syyt
luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset
sekä suunnitellut työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

Luovuttajan on annettava edellä mainitut tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen
luovutuksen toteutumista. Luovutuksensaajan on puolestaan annettava kyseiset tiedot henkilöstön
edustajille viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta.
Yhteistoimintavelvoite on täytetty, kun asiasta on neuvoteltu ja tiedot annettu edellä mainituin tavoin.

7. Maakunnan tuleva organisaatio
Etelä-Karjalan maakunnan hallinnon ylätason ratkaisu päätettiin kuvata hyvissä ajoin, jotta myös
tuleviin maakuntavaaleihin valmistautuvat luottamushenkilöt tietävät mihin ovat ehdolle
asettumassa. Maakunnan rakennetta avataan tarkemmin seuraavissa kappaleissa. Jokainen
maakunta voi päättää itselleen sopivasta lautakunta- tai valiokunta sekä liikelaitos- ja
yhtiörakenteesta.

KUVA 34. Maakunnan hallinnollinen organisaatio järjestäjän tehtävien näkökulmasta avattuna.
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7.1. Järjestäjän hallinto ja toiminta
Maakunta vastaa maakunnan tehtävien järjestämisestä ja tuottamisesta. Lakiehdotukset edellyttävät
kaikkien palveluiden eli sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen ja kasvupalveluiden
sisäistä erottamista järjestämiseen ja tuottamiseen.
Maakuntahallitus vastaa maakunnan toiminnan omistajaohjauksesta sekä maakunnan
järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta.
Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla maakunta omistajana tai jäsenenä
myötävaikuttaa yhtiön tai muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Omistajaohjaus on aktiivista
toimintaa, jolla maakuntahallitus varmistaa maakunnan tavoitteiden saavuttamisen riippumatta siitä,
mikä taho tuottaa maakunnan järjestämisvastuulla olevat palvelut.
Omistajaohjauksella on huolehdittava, että tytäryhteisöjen toiminnassa otetaan huomioon
maakunnan kokonaisetu ja varmistetaan palveluiden saatavuus, laatu, vaikuttavuus ja
kustannustehokkuus. Maakuntavaltuuston tulee hyväksyä konserniohje, jota sovelletaan
tytäryhtiöiden ja soveltuvin osin osakkuusyhtiöiden omistajaohjaukseen.
Omistajaohjausta on myös sopimusohjaus. Maakunta pyrkii sopimusehdoin varmistamaan sen
tavoitteiden mukaisen toiminnan. Valinnanvapauslaissa säädetään lisäksi maakunnan oikeudesta
tehdä päätös, jolla se asettaa palvelujen laatua, voimavaroja, saatavuutta, palveluketjuja, palvelujen
yhteensovittamista sekä normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumista koskevia
ehtoja palvelutuottajille.
1.1.2021 alkaen maakunta järjestää kaikki julkisesti rahoitetut sosiaali- ja terveyspalvelut. Se
tarkoittaa, että maakunta suunnittelee, johtaa ja rahoittaa sosiaali- ja terveyspalvelujen
kokonaisuutta alueellaan.
Maakunta vastaa siitä, että palveluista muodostuu asiakkaille sujuvat kokonaisuudet ja palvelu- ja
hoitoketjut. Kunnat eivät enää järjestää tai rahoita sosiaali- ja terveyspalveluja. Kuntien tehtäväksi
jää kuitenkin edistää hyvinvointia ja terveyttä.
7.1.1. Maakunnan poliittinen johtaminen
Hallintosääntö määrittelee poliittisesti valitun toimielinorganisaation. Maakunnan ylimmän johdon
muodostavat maakuntavaltuusto, maakuntahallitus ja maakuntajohtaja. Maakunnassa on myös
kaksi lautakuntaa: hyvinvointi ja elinvoima. Poliittista johtamista voidaan vahvistaa päätoimisilla ja
osa-aikaisilla luottamushenkilöillä. Poliittista johtajuutta voidaan vahvistaa myös valitsemalla sama
henkilö maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen puheenjohtajaksi.
Maakuntavaltuusto käyttää maakunnan päätösvaltaa. Maakuntavaltuusto päättää lakisääteisistä
tehtävistä sekä muista maakuntavaltuustolle kuuluvista tehtävistä. Mikäli maakuntavaltuusto siirtää
sille kuuluvaa toimivaltaa, se tehdään hallintosäännöllä. Maakuntavaltuusto voi myös päättää, että
maakuntahallitus tai muu maakunnan toimielin voi antaa hallintosääntöä täydentävän
toimiohjeen/toimisäännön, jolla se voi siirtää päätösvaltaa alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille.
Maakuntahallitus johtaa maakuntavaltuuston päätösten valmistelua ja toteuttamista sekä
maakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Maakuntahallitus on maakunnan edustaja ja puhevallan
käyttäjä ja vastaa maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvien muiden tuottajien ohjauksesta ja
valvonnasta sekä maakunnan sisäisen valvonnan, tarkastuksen ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Poliittinen ohjausryhmä luonnosteli jo marraskuussa 2017 poliittisen johtamisen periaatteita, joihin
kannanotot pyydettiin jokaisesta kunnasta. Yksityiskohtaisemmin rakenne on tarkoitus määritellä
lainsäädännön valmistuttua.
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7.1.2. Maakunnan ammatillinen johtaminen (viranhaltijajohtaminen)
Viranhaltijajohto vastaa valmistelu- ja täytäntöönpano-organisaation johtamisesta. Maakuntajohtaja
johtaa maakuntahallituksen alaisena maakunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.
Julkisen vallan käyttöä edellyttävät tehtävät vaativat virkasuhteessa olevaa henkilöstöä.

7.2. Maakunnan palvelutuotanto
Maakunnan toimivaltasäännöksissä otetaan huomioon järjestämisen ja tuottamisen erottaminen
sekä erilaiset palvelujen tuottamisen tavat (liikelaitos, konserniyhteisöt, osakkuusyhteisöt,
maakuntien yhteistoiminta ja sopimuksiin perustuva palvelutuotanto). Valinnanvapauslaissa
säädettyjä suoran valinnan palveluja tuottavat maakunnan liikelaitos sosiaali- ja terveyskeskuksessa
(sote-keskus) ja suun hoidon yksikössä/yksiköissä sekä maakunnan hyväksymät yksityiset
palveluntuottajat. Palveluja voidaan tuottaa myös liikelaitosmuodon lisäksi yhtiömuotoisesti.
Maakunta järjestäjänä päättää tuottamisen reunaehdoista. Näitä ovat muun muassa toiminnan ja
talouden tavoitteet, sitovat meno- ja tuloerät sekä muut tuotannon edellytykset ja velvoitteet.
Maakuntahallituksen vastuulla on maakunnan järjestämisvastuun mukaisten palvelujen muiden
tuottajien ohjaus ja valvonta.
Maakunnan liikelaitos
Liikelaitoksen johtaminen on vaativa ammattijohtamisen paikka. Liikelaitoksen toiminnasta vastaa
liikelaitoksen johtokunta. Liikelaitoksen johtokunnan jäsenellä tulee olla riittävä talouden ja
liiketoiminnan tai laitoksen toimialan johtamisen asiantuntemus. Liikelaitoksen toimintatapojen tulee
luoda edellytykset yhdenvertaisille palveluille, hyvälle hallinnolle ja kustannustehokkaalle
toiminnalle. Maakunnan liikelaitos toimii maakunnan organisaation osana. Sen tehtävänä on tuottaa
maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluja.
Sote-liikelaitos ja sote- keskus
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamista varten maakunnassa tulee olla yksi liikelaitos,
jolla on asiantuntijoista koostuva johtokunta ja johtaja. Sote-liikelaitoksessa voidaan tuottaa myös
muita maakunnan palveluita, joista asiakkaan kannalta keskeisiä ovat asiakasohjausyksikkö,
sosiaalihuollon palvelut ja viranomaispäätökset, päivystävä sairaala, hammashoito, neuvolat,
kouluterveydenhuolto sekä muut ei-suoran-valinnan palvelujen yksiköt.
Valinnanvapauslakiesityksen mukaan asiakas voi saada palveluja julkisesta tai yksityisestä sotekeskuksesta 1.1.2021 alkaen. Valinnanvapauden kantava ajatuksena on, että asiakas voi valita itse,
missä sote-keskuksessa asioi. Käytännössä asiakas listautuu valitsemansa sote-keskuksen
asiakkaaksi. Valinta tehdään verkossa tai kirjallisesti. Jos maakunta osallistuu
valinnanvapauspilotteihin,
asukkaat
voivat
listautua
asiakkaiksi
jo
aikaisemmin.
Asiakas sitoutuu valitsemaansa sote-keskukseen vähintään kuudeksi kuukaudeksi. Tämän jälkeen
asiakkaalla on mahdollisuus valita halutessaan toinen sote-keskus. Mikäli asukas ei ole valinnut
sote-keskustaan tietyn ajan jälkeen, maakunta osoittaa hänelle sellaisen sote-keskuksen, joka on
maakunnan alueella parhaiten asukkaan saavutettavissa (julkinen tai yksityinen).
Jos sote-keskuksella on useita toimipisteitä eri puolilla Suomea, asiakas voi asioida niistä mistä
tahansa. Jos asiakas oleskelee väliaikaisesti toisella paikkakunnalla työn, opiskelun tai vapaa-ajan
vieton vuoksi, hän voi käydä toisen palveluntuottajan sote-keskuksessa, ellei paikkakunnalla ole
asiakkaan oman sote-keskuksen toimipistettä. Sote-keskuksiin pääsee asiakkaaksi
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ilmoittautumisjärjestyksessä. Sote-keskuksen täytyy ilmoittaa julkisessa verkossa palveluihin
pääsyn odotusajat.
Pelastustoimen liikelaitos
Pelastuslaitos
toimii
valtakunnallisena
sisäisen
turvallisuuden
viranomaisena
ja
tarkoituksenmukaisin malli organisoida pelastustoimen järjestäminen on itsenäinen liikelaitos.
Omana liikelaitoksena pelastuslaitos saavuttaa viranomaistoimivallan näkökulmasta riittävän
riippumattomuuden. Sen avulla voidaan torjua ohjauksen yleispiirteisyys ja epämääräisyys niin
maakunnan kuin valtion suunnasta. Liikelaitos luo palvelukykyä, joustavuutta ja reagointikykyä sekä
vähentää byrokratiaa. Palvelukokonaisuus on hallittavissa ja ohjattavissa sekä se mahdollistaa
pelastuslaitoksen tarkoituksenmukaisen roolin varautumisen ja valmiussuunnittelun tukena sekä
yhteen sovittajana kunta- ja maakuntatasolla.
Yhtiöt
Maakunnan hoitaessa lakisääteistä tehtävää kilpailutilanteessa, sen on annettava tehtävä
osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Tietyin poikkeusehdoin maakunta
voi hoitaa palveluita omana toimintana, mutta sen on hinnoiteltava toiminta markkinaperusteisesti
sekä eriytettävä toimintaa koskeva kirjanpito.

7.3. Yhteistyörakenteet
7.3.1. Vaikuttamistoimielimet
Maakunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa maakunnan
toimintaan. Maakuntavaltuuston on pidettävä huolta osallistumisen mahdollisuuksista.
Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia
sekä asukasraateja; selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa; valitsemalla
palvelujen käyttäjien edustajia maakunnan toimielimiin; suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja
yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa; järjestämällä mahdollisuuksia osallistua maakunnan talouden
suunnitteluun; tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden
suunnittelua ja valmistelua.
Oikeuksien toteuttamista turvaavat velvoitteet on lisättävä maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia
palveluja tuottavien yhteisöjen ja säätiöiden sopimuksiin sekä liikelaitoksen hallintosääntöön.
Maakunnan asukkaalla että alueella toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita
maakunnan toimintaa koskevissa asioissa.
Osallisuustyöryhmä on valmistellut Etelä-Karjalan maakunnan osallisuusmallin. Osallisuuden
lakisääteisten vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä nuorisovaltuuston kokoamisessa yhteistyötä
jatketaan maakunnallisesti yhdessä kuntien neuvostojen ja nuorisovaltuustojen edustajien kanssa.
Edustukselliseen osallisuuteen on valmistelussa otettu mukaan maakunnalliset lasten parlamentti
sekä opiskelijoiden neuvosto.
Maakuntaan ei luoda kiinteitä alueellisia asukastoimijoiden kokoonpanoja, mutta maakunnalla on
käytössään kansalaisraati-toiminta. Edelläkävijämaakunta jalkautuu virkamiestensä ja päättäjien
voimin säännöllisin ajoin asukkaiden keskuuteen ”Viranomaiset ja päättäjät esillä” -tapahtuman
kautta. Maakuntafoorumin tarkoituksena olisi koota yhteen maakunnan poliitikot linjaamaan
valmistelua kulloinkin ajankohtaisissa maakunnan strategisissa asioissa.
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7.3.2. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)
Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista velvoittaa maakuntia perustamaan maakunnan
yhteistyöryhmän (MYR), joka yhteen sovittaa aluekehitysstrategioita, -suunnitelmia ja sopimuksia
sekä kansallisten ja Euroopan unionin osarahoittamien ohjelmien toimeenpanoa. MYR:n
kokoonpanossa on huomioitava kumppanuusperiaate: kaupungit ja muut toimivaltaiset
viranomaiset, talouselämän osapuolet ja työmarkkinajärjestöt sekä kansalaisyhteiskunta.
Maakuntaan pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö voidaan valita yhteistyöryhmän
jäseneksi.
Aluekehityslain siirtymäsäännökset velvoittavat EU-ohjelmakauden 2014–2020 loppuun maakunnan
yhteistyöryhmää hyväksymään joka toinen vuosi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman ja
antamaan sitovia lausuntoja rakennerahastohankkeista. Siirtymäsäännösten mukaan maakunnan
yhteistyöryhmällä tulee olla sihteeristö (MYRS). MYRS:issä ovat edustettuina tukea myöntävät
viranomaiset.
Maakunnan yhteistyöryhmän roolia ja tehtäviä voisi terävöittää lakisääteisten tehtävien lisäksi
sellaiseksi että se ottaa kantaa ja luo maakunnan elinvoimastrategiaa ja – ohjelmaa. On tärkeää että
yrittäjäjärjestöt, kauppakamarit, SAK, MTK ja muut mahdolliset keskeiset sidosryhmät pääsevät
vaikuttamaan maakunnan elinvoiman kehittämistyön linjauksiin ja suuntauksiin.
7.3.3. Kunta- ja muu maakunnan sisäinen yhteistyö
Lappeenranta−Imatra kaupunkiseudun työvaliokunta ja sille asioita valmisteleva sihteeristö ovat
konkreettisia alueen kuntien ja maakunnan yhteistyön muotoja. Etelä-Karjalan liiton puolelta on
maakuntajohtaja toiminut työvaliokunnassa pysyvänä asiantuntijana ja liiton edustaja on viime
vuodet toiminut molemmissa sihteerinä. Kuntayhteistyön budjetti on viime vuodet ollut 1,5
euroa/asukas. Etelä-Karjalan kasvukeskuksen työvaliokunnan järjestäytyminen on tapahtunut
syyskuussa 2001. Kasvukeskuksen edeltäjänä oli ydinalueyhteistyö, kasvukeskuksen jälkeen
aluekeskusohjelma ja edelleen koheesio- ja kilpailukykyohjelma. Sen jälkeenkin on kuntayhteistyötä
jatkettu ja tulevalla uudella maakunnalla lienee tulevaisuudessa tarve kuntajohtajista koostuvalle
yhteistyöfoorumille.
Kuntien kanssa ollaan luomassa uutta työllisyyden toimenpideohjelmaa, jossa huomioidaan myös
muut keskeiset työllisyyden ja elinvoiman parantamiseen liittyvät sidosryhmätahot kuten
oppilaitokset, sote ja kolmas sektori. Maahanmuuton osalta Etelä-Karjalassa on kotouttamisen
toimenpideohjelma, joka on todettu erittäin toimivaksi. Yrityspalvelujen osalta ollaan luomassa uutta
sopimusmallia seudullisten yrityspalvelujen (käytännössä kuntavetoiset palvelut), maakunnan ja
valtion kasvupalvelujen kanssa. Malli perustuu voimassa olevaan seudulliset yrityspalvelutyhteistyösopimukseen.
Etelä-Karjalan maakuntaan siirtyvillä organisaatioilla on runsaasti erilaisten verkostojen
koordinointitehtäviä. Esimerkiksi ELY:ltä ja TE-toimistolta siirtyy maakunnalle muun muassa Luovien
alojen verkosto, Työelämä 2020-verkosto, ennakointiverkostot, ELO-verkosto, Seudulliset
yrityspalvelut -verkosto, Team Finland -alueverkosto, viljelijäraati ja maaseutujaosto. Maakunnan
liitto koordinoi muun muassa matkailustrategian valmistelu- ja seurantaryhmää, kulttuurityöryhmää,
viestintäverkostoa ja maakunnan kansainvälisten asioiden verkostoa. Verkostojen tulevaisuus,
parhaat käytännöt ja maakunnan rooli jatkossa tulee vielä arvioida. Yhteensovitus tulee tehdä muun
muassa ELY:n Luovan foorumin ja maakunnan liiton kulttuurityöryhmän osalta.
Lisäksi maakuntahallinnon valmistelun aikana esille on nostettu monenlaisia uusia foorumeita
teemoittaisille sidosryhmätapaamisille maakunnan ylimmän luottamushenkilöjohdon kanssa.
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7.3.4. Maakuntien välinen yhteistyö
Maakuntia on rohkaistu yhteistyöhön resurssien ja asiantuntemuksen turvaamiseksi erityisesti
ELY:iltä siirtyvissä tehtävissä, joita nykyisin hoidetaan keskitetysti. Kymenlaakson kanssa on totuttu
toimimaan yhteisen ELY-keskuksen tiimoilta jo nykyisin. Jatkossa tehtävät jaetaan kahteen
maakuntaan, joskin joitakin tehtäviä hoidettaneen jatkossakin yhdessä tarpeen ja resurssien
mukaisesti.
Etelä- Karjala on osallistunut aktiivisesti myös muihin neuvotteluihin. Varsinaisesti
yhteistyösopimukset maakuntien kesken tehdään maakuntavaltuuston linjausten mukaisesti. EteläKarjala valmistautuu hoitamaan maakunnan vastuulle kuuluvat tehtävät itse, mutta selvittää
yhteistyömahdollisuuksia lähimaakuntien kanssa Saimaan alueella ja itärajan tuntumassa.
Matkailun kehittämisen vastuu on GoSaimaa Oy:llä yhdessä kaupunkien ja kuntien kanssa. Tuleva
Etelä-Karjalan maakunta edistää Saimaa-sopimukseen perustuvaa yhteistyötä Etelä-Savon ja EteläKarjalan maakuntien ja niiden kaupunkien kanssa. Laajemmassa Lakeland-yhteistyössä mukana
ovat edellä mainittujen lisäksi Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.
Pelastustoiminnassa yhteistyöhön pyritään sellaisessa toiminnassa, jossa esimerkiksi tehtävän
vaativuuden tai harvinaisuuden vuoksi on tarkoituksenmukaista tehdä yhteistyötä maakuntien
kesken lakien valmistumisen jälkeen. Ministeriö on jättänyt yhteistyöstä sopimisen maakuntien
päätösvaltaan.
Aika ja resurssien määrä näyttävät, kuinka paljon on maakuntien yhteistyötä esimerkiksi
kasvupalvelujen hankintoihin ja markkinavuoropuheluun liittyvissä asioissa.
Maaseutuhallinnon yhteistyöalue on jo nyt koko maakunnan kattava, mutta jatkossa toiminta on
tarkoitus yhdistää ELYn maaseutuhallinnon kanssa maakuntaan. Asiantuntijatehtävien osalta
määritellään maakunnittaiset tehtävät sekä yhdessä hoidettavat tehtävät.
Lomituspalveluiden kaksi seudullista yksikköä (Parikkala ja Savitaipale) yhdistyvät
maakuntahallintoon. Parikkalan yksikön palveluista kohdentuu nykyisin 48 prosenttia Etelä-Savon
puolelle ja Etelä-Savo varautuu tehtävien hoitamiseen harkitsemassaan yhteistyömallissa. Elokuulle
valmisteltavaksi suunniteltu lomituspalveluita koskeva lainsäädäntö viivyttää lopullista
lomituspalvelujen hallinnollisen ratkaisumallin syntyä.
Liikenne-, vesistö- ja ympäristöpalveluissa yhteistyön tarpeet ELY:ltä siirtyvissä palveluissa ovat
vastaavat kuin maaseutupalveluissa. Naapurimaakuntien kesken resurssien puitteissa kootaan
tärkeät maakunnittaiset strategiset tehtävät ja yhdessä hoidettavat enemmän operatiiviset tehtävät.
Strategisen liikennejärjestelmäsuunnittelun sekä merkittävien infrainvestointien osalta käydään
parhaillaan myös keskustelua Itä-Suomen maakuntien tiiviimmästä yhteistyöstä. Lisäksi
vesistöalueittain on tarkoitus tehdä yhteistyötä.
Myös aluehallintovirastolta siirtyvien tehtävien osalta on keskusteltu yhteistyöstä lähimaakuntien
viranhaltijoiden sekä laajemmin nykyisen Etelä-Suomen aluehallintovirastojen toimialueen
maakuntien edustajien kanssa. Asian selvitys on vielä kesken ja tilannekatsaus selvinnee
toukokuussa.
Nykyisin Sote-yhteistyöaluetoiminta (ERVA-toiminta, tuleva YTA) HUS:in toteutuu hyvin niin
tutkimus- ja kehitystyössä kuin erityistason palveluissa. Keväällä 2019 aloitettiin yhteistyöalueen
(Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) sopimuksen suunnittelu. Yhteistyösopimus
voi sisältää muitakin tehtäviä kuin lakiesityksessä olleen sote-palveluiden erityistason yhteistyön.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäratkaisuiden osalta Eksote toimii osana 2M-IT-in house
-yhteisöä, joka toimii 11 maakunnan ja 12 sairaanhoitopiirin alueella. Taloushallinnon, ICT-
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palvelujen ja henkilöstöhallinnon palvelujen ylimaakunnallinen yhteistyö on toteutunut (Meita Oy
vuoden 2019 alusta).
7.3.5. Allianssisopimukset ja muu yhteistyö
Allianssi on muodostunut valtakunnallisessa valmistelussa uudenlaiseksi yhteistyömuodoksi riskien
ja tulosten jakomallina. Maakunnallisessa valmistelussa siitä tuli yleisnimi yhteistyölle, mutta
varsinaista allianssi-mallia ei liene järkevää soveltaa kuin erittäin suurissa taloudellisissa
kokonaisuuksissa, koska se vaatii oman hallinnon ja seurannan. Melkeinpä kaikki kasvupalveluihin
liittyvät tehtäväkokonaisuudet kuitenkin vaativat jonkin tyyppistä yhteistyötä: verkostoissa, roolit
sopien, palvelupolut asiakkaalle saumattomaksi tehden. Vanhoja malleja voidaan hyödyntää
päivittäen niitä maakuntaa varten uuteen uskoon samalla kun luodaan kokonaan uusia malleja.

7.4. Tarkastustoimi, sisäinen valvonta ja riskienhallinta
7.4.1. Tarkastustoimi
Maakunnan hallinnon ja talouden valvonta tulee olla järjestetty niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta
(mukaan lukien omavalvonta ja varautuminen) muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.
Omavalvontaohjelmalla varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja järjestettävien
palvelujen suunnitelmallisuus. Ohjelmassa määritellään, miten palveluiden tuottaminen, saatavuus,
laatu ja asiakkaiden yhdenvertaisuus varmistetaan siitä riippumatta, tuottaako palvelun maakunta
vai joku muu palveluntuottaja. Maakuntalakiesityksessä varautumisen valmistelulle on määritelty
kaksi päätehtävää. Maakuntien tulee järjestää toimintansa niin, että pelastuslaitos, ELY-keskuksen
maakunnalle siirtyvät toimialat, sosiaali- ja terveystoimi sekä ympäristöterveydenhuolto pystyvät
hoitamaan lakisääteiset tehtävänsä mahdollisimman hyvin myös erilaisissa häiriötilanteissa ja
poikkeusoloissa. Maakunnan tehtävänä on myös yhteen sovittaa eri toimijoiden varautumista.
Ulkoinen valvonta on aina toimivasta johdosta riippumaton. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat
tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan alaisuudessa voi olla henkilöstöä, joka
toimii tarkastuslautakunnan tukena arviointi- ja tarkastustehtävissä. Toiminnan tuloksellisuus ja
siihen liittyvä arviointitieto korostuu.
Tarkastuslautakunnassa on viisi jäsentä, joista maakuntavaltuusto valitsee lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan tulee olla
valtuutettuja. Lautakunnassa jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Tarkastuslautakunta huolehtii hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, maakunnan ja
maakuntakonsernin toimintaan ja talouteen kohdistuvasta tavoite-, tuloksellisuus- ja
tarkoituksenmukaisuusarvioinnista sekä sidonnaisilmoitusten ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen
valvonnasta. Tarkastuslautakunta valmistelee maakuntavaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden
tarkastusta koskevat asiat, arvioi, ovatko maakuntavaltuuston asettamat toiminnan ja talouden
tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla,
arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen
tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden ja tasapainotuksen kannalta, huolehtii maakunnan
ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta, valmistelee maakuntahallitukselle
esityksen tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen
talousarvioksi. Tarkastuslautakunta raportoi ja tiedottaa tehtäviinsä liittyvistä asioista ensisijaisesti
maakuntavaltuustolle.
Arvioinnin
tulokset
raportoidaan
vuosittain
annettavassa
arviointikertomuksessa. Arviointikertomus käsitellään maakuntavaltuustossa tilinpäätöksen
yhteydessä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana myös muista merkittävistä
havainnoista.
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Maakuntavaltuusto valitsee tilintarkastusyhteisön hallinnon ja talouden tarkastamista varten.
Tilintarkastusyhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.
Maakunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava maakunnan tilintarkastusyhteisö, jollei
poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava
kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastaja tarkastaa, onko hallintoa hoidettu
lain ja maakuntavaltuuston päätösten mukaisesti, antaako tilinpäätös ja siihen kuuluva
konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista
koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot maakunnan tuloksesta,
taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta, ovatko rahoituksen perusteista ja käytöstä
annetut tiedot oikeita, onko sisäinen valvonta ja riskienhallinta ja konsernivalvonta järjestetty
asianmukaisesti, ovatko tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tiedot ristiriidattomia. Tilintarkastaja
ilmoittaa
havaitsemistaan
olennaisista
epäkohdista
viipymättä
maakuntahallitukselle
tilintarkastuspöytäkirjassa. Pöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
7.4.2. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Sisäinen valvonta (mm. omavalvontaohjelman mukaiset toimenpiteet) on osa johtamista. Sisäisen
valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus. Maakunnan liikelaitoksessa johtokunta vastaa
laitoksen sisäisen valvonnan järjestämisestä.
Maakuntahallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan (ml.
omavalvonnan ja varautumisen) järjestämisestä. Maakuntahallitus hyväksyy ohjeet ja
menettelytavat, omavalvontaohjelmat, valvoo että sisäinen valvonta ja riskienhallinta
toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti ja antaa tiedot sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan
järjestämisestä
ja
keskeisistä
johtopäätöksistä
sekä
selvityksen
konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Maakuntahallitus yhteen
sovittaa sisäisen valvonnan niin, että maakunnan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan.
Maakuntahallitus myös hyväksyy suunnitelman, jonka perusteella riskienhallinta-, valvonta-,
johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta arvioidaan ja olennaiset riskit tunnistetaan ja
kuvataan, sekä riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet
hallita riskiä arvioidaan. Maakuntahallitus myös valmistelee sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa
koskevan osion toimintakertomukseen.
Riskienhallinta on osa johtamisen ja toiminnan prosesseja sekä suunnittelua ja seurantaa.
Tavoitteena on, että organisaatiolla on johtamista ja päätöksentekoa varten ajantasainen, oikea ja
riittävän kattava käsitys riskeistä sekä selkeästi määritellyt riskienhallinnan vastuut ja
seurantajärjestelmä. Johtamisen ohella riskienhallinta koskettaa organisaation jokaista työntekijää;
yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa työntekijän omaan arvioon perustuen normaalista toiminnasta
poikkeavien havaintojen ilmoittamista esimerkiksi omalle esimiehelle.
Riskienhallinnalla on keskeinen rooli organisaation arjen jatkuvan toiminnan sekä
vaatimustenmukaisuuden takaamisessa. Sisäinen valvonta varmistaa talouden ja toiminnan ja
tuloksellisuuden sekä varojen ja omaisuuden turvaamisen. Johto vastaa sisäisen valvonnan
asianmukaisuudesta.
Riskien olemassaolo tulee tiedostaa ja tunnistaa sekä huolehtia siitä, että organisaation eri tasoilla
olevilla päätöksentekijöillä, asiantuntijoilla ja sidosryhmillä on riittävästi tietoa riskeistä.
Riskienhallinta auttaa asianmukaisten tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa sekä
varmistaa tehtävissä onnistumisen; siis organisaation menestymisen.
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Riskienhallintaa on toteutettava säännöllisesti ja sitä on kehitettävä määrätietoisesti.
Riskienhallinnan tulee olla jokaisen työntekijän arkipäiväistä työtä. Organisaation käyttämä
riskienhallintamalli ja -prosessi tulee kytkeä viraston johtamis- ja tulosohjausmalliin ja edelleen
virastojen tulostavoitteiden saavuttamiseen. Riskienhallinnan kehittämisellä parannetaan myös
organisaation sietokykyä selvitä erilaisista häiriöistä.
Organisaation koko henkilöstö tulee kouluttaa havaitsemaan poikkeamia ja tunnistamaan yleisimmät
viitteet mahdollisesta poikkeamasta. Henkilöstö tulee myös kouluttaa, miten poikkeamatilanteissa
tulee menetellä ja kenelle poikkeamasta ilmoitetaan.
Maakunta valvoo sekä omaa toimintaansa että järjestämisvastuulleen kuuluvaa palvelutuotantoa.
Hallintosääntöön kirjataan palvelutuotannon järjestämisen ja valvonnan kannalta tarvittavat
määräykset. Palvelutuotannon sopimuksiin sisällytetään valvonnan kannalta riittävät kirjaukset (mm.
edellytetään
tuottajalta
omavalvontasuunnitelmaa).
Laaditaan
omavalvontaohjelma
palvelutuotannon valvomiseksi. Valvontavelvollisuus edellyttää suunnitelmallisuutta sekä vahvaa
valvonnan menetelmien osaamista ja palvelujen sisällön ja sitä sääntelevän lainsäädännön
tuntemista. Palvelujen tuottajien valvonnan keskeisiä toteuttamiskeinoja ovat esimerkiksi
hyväksymis- ja sopimusmenettelyt ja niihin liittyvä seuranta ja valvonta. Omavalvontaohjelman
avulla tunnistetaan toimintaan liittyviä riskejä ja mahdollisia poikkeamia järjestäjän tai
palveluntuottajien valvonnan hoitamisessa ja suunnitellaan, miten niitä ehkäistään ja miten toimitaan
riskien tai poikkeamien realisoituessa.
7.4.3. Toimielinten sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta.
Lautakunta ja johtokunta vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä,
toimeenpanon
valvonnasta
ja
tuloksellisuudesta.
Ne
raportoivat
maakuntahallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä
johtopäätöksistä.
Maakuntajohtaja, liikelaitoksen johtaja sekä toimialojen ja vastuualueiden johtavat viranhaltijat
vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan (ml. omavalvontaohjelman) toimeenpanosta ja
tuloksellisuudesta toimialallaan ja vastuualueellaan, ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä
raportoivat maakuntahallituksen ohjeiden mukaisesti.
Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista,
riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat maakuntahallituksen
ohjeiden mukaisesti.
7.4.4. Sisäisen tarkastuksen tehtävät
Sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja
tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää kehittämistoimenpide-ehdotuksia.
Sisäinen tarkastus raportoi maakuntahallitukselle ja maakuntajohtajalle.
Sisäisen tarkastuksen toimintaohje määrittelee toiminnon tarkoituksen, tehtävät ja vastuut. Sisäinen
tarkastus järjestetään ammattimaisena toimintana.
Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida, varmistaa ja tukea hyvän johtamis- ja hallintotavan
toteutumista sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan tuloksellisuutta.
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Tehtäväänsä sisäinen tarkastus toteuttaa tarkastuksilla ja konsultoinnilla. Tarkastusten
tarkoituksena on tuottaa riippumaton arvio sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta tai johtamis- ja
hallintoprosesseista.
Arvioinnin tulos esitetään tarkastusraportissa, jossa sisäinen tarkastus antaa tarvittaessa
toimenpidesuosituksia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi. Tarkastusraporttiin
sisällytetään
tarkastuskohteen
vastuuhenkilöiden
toimenpidesuunnitelmat
suositusten
toteuttamisesta. Sisäinen tarkastus seuraa ja arvioi annettujen toimenpidesuositusten tilaa ja
toteutumista säännöllisesti. Sisäinen tarkastus voi tarvittaessa avustaa väärinkäytösepäilyjen
tutkimisessa. Sisäisen tarkastuksen tehtäviin kuuluvat myös muut maakuntajohtajan
erityistoimeksiannot.

8. Mikä muuttuu uudessa maakunnassa ja miten eteenpäin?
Uudessa maakunnassa on tarkoitus uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, siirretään
maakunnille uusia tehtäviä ja jaetaan maan hallinto kolmeen tasoon: kunta, maakunta ja valtio.
Maakunta päättää monialaisen maakunnan strategiasta
Maakunnan velvollisuus järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut perustuu tulevaan
lainsäädäntöön. Maakuntavaltuusto asettaa maakunnan ja sen toiminnan keskeiset tavoitteet
maakuntastrategiassa. Maakuntastrategiassa on otettava huomioon maakunnan tehtäväaloja
koskevat muut strategisen tason suunnitteluasiakirjat. Tällaisia asiakirjoja ovat muun muassa
lakiesityksessä kuvatut palvelustrategia ja palvelulupaus.
Palvelulupaus on maakunnan asukkaille osoitettu tahdonilmaisu siitä, miten maakunta toteuttaa
palvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluissa lupaus on annettava lain perusteella, mutta Etelä-Karjalassa
valmisteluun otetaan kaikki palvelut. Palvelulupauksessa maakunta asettaa tavoitteet sille, miten
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan maakunnan asukkaiden tarpeet ja paikalliset
olosuhteet sekä saatavuus ja saavutettavuus huomioon ottavalla tavalla. Palvelulupaus on
ilmoitettava julkisesti, jotta asukkailla on mahdollisuus seurata ja arvioida sitä, miten palveluja on
tarkoitus toteuttaa ja toteutuvatko ne lupauksen mukaisesti.
Maakunta huolehtii myös palveluketjujen kuvaamisesta. Palveluntuottajien on toimittava niin, ettei
palveluissa ole viiveitä tai palveluketjuissa ole katkoja. Maakunnan on varmistettava asukkaan ja
asiakkaan palveluketjut sekä palvelupolut järjestäjän ja tuottajan välillä. Maakunnan on myös
huolehdittava maakunnan ja kuntien yhdyspinnan toimivuudesta esim. hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä. Asiakkaat ja asukkaat osallistuvat aktiivisesti palvelun suunnitteluun, järjestämiseen,
tuottamiseen, kehittämiseen ja arviointiin.
Maakunta vastaa muutosjohtamisesta sekä henkilöstön muutostuesta
Maakunta- ja sote-uudistus koskee merkittävää osaa seutu- ja maakuntatasoisesti keskitettyjä
palveluja ja organisaatioita. Muutoksen myötä Etelä-Karjalaan muodostuu yli 5 450 henkilön
työnantaja.
Uusi maakuntaorganisaatio ja sen rakentaminen on haaste johdolle, esimiehille ja henkilöstölle sekä nykyisissä organisaatioissa, luovuttavissa organisaatioissa että tulevassa maakunnassa.
Avainkysymys henkilöstön näkökulmasta on, mitä valmistelijat voivat ennakoida, suunnitella ja
kertoa jo muutosvaiheessa ja mitä asioita voidaan ”jättää” aikaan, jolloin maakuntavaltuusto aloittaa,
maakuntaorganisaatio on perustettu ja henkilöstö siirretty.
Johto ja esimiehet ovat avainasemassa muutoksen läpiviemisessä ja henkilöstön sitouttamisessa
muutokseen. Henkilöstön osallistaminen ja henkilöstöviestintä muutoksen eri vaiheissa tulisi olla
johdon ja esimiesten tärkein tehtävä. Johto, esimiehet ja henkilöstö tulevat tarvitsemaan
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muutostukea esimerkiksi valmistelijoilta, HR-henkilöiltä, viestinnältä. Tämä voi olla erilaisia esimiesja henkilöstötilaisuuksia sekä muutosvalmennuksia. Arkisesti muutosjohtaminen ja esimiestyö on
ajankäytön priorisointia alaisten kanssa käytäville keskusteluille ja tiimipalavereille.
Maakunta järjestää palveluja- tuottajia voi olla useita
Maakunta on tulevaisuudessa palveluiden järjestäjä, joka ei enää vastaa kaikesta tuotannosta itse,
vaan tuottajina voivat toimia monet muutkin palvelutuottajat. Järjestäjän keskeisinä kehitettävinä
tehtävinä on tunnistettu valmistelun aikana muun muassa:






maakunnan eri alueiden tarpeiden hahmottaminen ja toisaalta resurssien rajallisuuden
tiedostaminen suhteessa strategiaan ja palveluverkkotavoitteisiin
hankintaosaamisen ja tuotteistamisen osaamisen vahvistaminen sekä tuottajien ohjaamisen
kyvykkyys johtuen valinnanvapauden myötä avautuvasta markkinasta
järjestäjän tulee ymmärtää eri toimialojen substanssi ja hankkia mahdollisimman kyvykkäät
asiantuntijat johtamaan niitä
maakunnan tulee kyetä arvioimaan missä ennaltaehkäisyyn sijoitetut eurot tuottavat
parhaiten ja toisaalta mistä voidaan säästää toimintatapoja muuttamalla
uusi merkittävän kokoinen organisaatio, vaatii toimiakseen vahvat ja osaavat tukitoiminnot.

Järjestäjän tehtävien valmistelun voi jakaa karkeasti kolmeen eri luokkaa: maakunnan perustamisen
tehtäviin, palvelutuotannon tehtäviin sekä hallinnon tukipalveluiden sekä yhteisten (läpileikkaavien
aiheiden) valmisteluun. Luonnosta tehtävien valmistelun tiekartasta laadittiin yhdessä Nordic
Healthcare Groupin (NHG) konsulttien kanssa. Suunnitelmaa on päivitetty valmistelun edetessä
lainsäädännön aikataulut ja sisällöt huomioiden.

Tiekartan osa-alue Tavoite

Strategia
palveluverkon
hallinta

Maakunta

Tuottajien
hyväksyminen
valvonta
Asiakasohjaus

Talous

ja

ja

 Määritellään sote- palvelujen, elinvoiman ja pelastustoimen strategia ja
tavoitteet
 Järjestäjällä on kokonaiskuva palveluverkosta sekä suunnitelma, mihin
suuntaan sote-palveluita ja palveluintegraatiota viedään
 Soten valinnanvapauden ulkopuoliset palvelut on organisoitu toimiviksi,
laadukkaiksi,
kustannustehokkaiksi
sekä
saavutettaviksi
kokonaisuuksiksi
 Soten suoran valinnan, asiakassetelipalveluiden ja henkilökohtaisen budjetin
toimintamallit ovat toimivia ja korvausmallit kustannustehokkaita
 Palveluntuottajille määritellyt kriteerit sekä ehdot ovat hyvin perusteltuja ja
tuottajien hyväksyminen on toimiva prosessi
 Tuottajien toimintaa valvotaan, jotta kriteerejä osataan ohjata oikeaan
suuntaan optimaalisen palveluverkon rakentamiseksi
 Asiakasohjaus on helposti saavutettava kokonaisuus, jossa asiakkaat saavat
nopeasti tarvitsemaansa apua, asiakassuunnitelmat ja -päätökset on
tehty ammattitaidolla asiakkaan tarpeen mukaan sekä asiakas pääsee
sujuvasti tarvitsemiensa palveluiden piiriin
 Maakunnan budjetti on jaettu palveluille ja eri asiakasryhmille maakunnan
palvelutarve huomioiden
 Talouden seuranta on läpinäkyvää sekä kattavaa ja sitä voidaan käyttää
jatkuvan kehityksen tukena
 Korvausten maksaminen valinnanvapaustuottajille on sujuvaa ja läpinäkyvää
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Palvelutuotannon
organisointi

Sopimusten hallinta

 Maakunnalla on tarvittavat sopimukset kuntien ja muiden palveluntuottajien
kanssa, selkeä ohjausmalli kuntien kanssa ja hallinnassaan tarvittavat
kiinteistöt

Liikelaitoksen oma
palvelutuotanto

 Liikelaitoksilla (Sote, Pela) on tarkka suunnitelma siirtyvistä toiminnoista,
toimintamalleista, organisaatiomallista sekä toimenpidesuunnitelma
toiminnan käynnistämiselle
 Liikelaitosten järjestämät palvelut toimivat sujvasti ja palveluketjut toteutuvat

Liikelaitoksen
valinnanvapauspalveluiden
tuotanto

 Sote-liikelaitoksella on tarkka suunnitelma siirtyvistä toiminnoista,
toimintamalleista, organisaatiomallista sekä toimenpidesuunnitelma
toiminnan käynnistämiselle
 Sote-keskuksen palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden, jossa
palveluintegraatio ja kynnyksetön toimintamalli toteutuvat

Tiedontuotanto

 Järjestäjä ja liikelaitos johtavat ajankohtaisella tiedolla asiakasrajapinnassa
sekä tuotannossa
 Tiedon keräämiseen on tarvittavat kanavat sekä työkalut ja tietoa
analysoidaan jatkuvasti palveluverkon sekä prosessien kehittämiseksi.

IT infra

 Käytössä ovat toimivat tietojärjestelmät, joilla saadaan kerättyä tarvittavaa
reaaliaikaista taloudellista ja toiminnallista tietoa eri lähteistä

Tukipalvelut
ja
Taloushallinto
läpileikkaavat
Muut
strategiset
aiheet

tukipalvelut (esim.
HR, laki, viestintä &
brändityö)
Läpileikkaavat
aiheet

 Taloushallinto hoitaa sujuvasti operatiiviset asiat kuten kirjanpidon ja ulkoisen
raportoinnin
• Maakunnalla on tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset tukipalvelut
siirtymävaiheessa
sekä
myöhemmin,
kun
valtakunnalliset
palvelukeskukset ovat toiminnassa
• Koko maakunnan palveluita tukevat teemat (mm. kehittäminen,
varautuminen ja riskienhallinta sekä kansainvälisyys) edistävät
maakunnan menestystä

KUVA 35. Järjestäjän tehtävien valmistelun tiekartta koostuu yllä olevista aihekokonaisuuksista.
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Maakunta vastaa palvelutarpeiden, rahoituksen ja palvelujen yhteensovittamisesta
Maakuntavalmistelussa tärkeää on luoda yhteinen tilannekuva ja tavoitteet. Loppuvuonna 2018
NHG:llä teetettiin selvitys Eksoten strategiakaudesta, kehittämistoiminnasta ja tulevasta strategiasta
sote-palveluissa yhdessä Eksoten kanssa. Lisäksi pyydettiin Perlacon Oy:ltä selvitys kuntien
kantokyvystä. Tuloksia hyödynnettiin maakuntavalmistelussa ja mukaan keskusteluun otettiin myös
nykyiset toimijat eli kunnat ja kuntayhtymät.
Selvitysten mukaan Etelä-Karjalan sote-palveluissa on tehty merkittävää rakennemuutosta ja sotekustannusten kasvu on ollut erittäin maltillista muuhun maahan verrattuna. Samaan aikaan kuntien
valtionosuuksien määrä, verotulot sekä asukasmäärä ovat laskeneet, mikä kiristää kuntien taloutta.
Selvitysten tulosten mukaan Etelä-Karjalan kuntien tulevaisuus näyttää erittäin haastavalta, mutta
strategisilla valinnoilla ja yhteistyöllä on mahdollista pärjätä tulevaisuudessakin.
NHG:n selvityksen mukaan Eksote on vuosina 2014–2018 onnistunut tuottamaan palvelut
tehokkaasti ja pärjännyt sairaanhoitopiirien välisissä vertailuissa erittäin hyvin. Eksoten johto on
ideoinut strategian selvitys- ja sparrausprosessin aikana 115 kehittämisideaa, jotka tiivistyivät
NHG:n selvityksessä seuraaviksi kehityskohteiksi: Maakunnallisesti optimoidut palvelut,
palveluintegraation syventäminen, toimintaympäristön muutoksiin varautuminen, asiakasohjauksen
rooli ja digitaalisten palveluiden laajamittaisempi hyödyntäminen.
Kuntien kantokyvyn näkökulmasta useimpien Etelä-Karjalan kuntien rahoitusmahdollisuudet ovat
viime vuosina kaventuneet sekä valtionosuuksien että verotulojen vähenemisen vuoksi. Tulevina
vuosina kunnallisia palveluja tulee sopeuttaa vähenevään väestömäärään. Kuntien rahoituksen
kasvumahdollisuus sote-palveluihin on keskimääräisesti noin 1,55 % vuosina 2018−2020. Vuoteen
2022 mennessä kasvu saisi olla hieman alle 2 %.
Kuntien kantokyvyn näkökulmasta selvitystyön perusteella voitiin todeta, että mikäli Eksote ja kunnat
jatkavat toimintaansa nykyisellään, on kuntien tulevaisuus erittäin haastava. Etelä-Karjalan kunnista
Taipalsaaren talous on jo nyt kriittisessä tilassa ja Lemillä mittarit kääntyvät huolestuttaviksi parin
vuoden sisään. Noin viiden vuoden päästä tilanne on erittäin huolestuttava myös muissa kunnissa.
Ulkoisten selvitysten rinnalle laadittiin päivitetty arvio maakunnan tulevasta väestökehityksestä
Tilastokeskuksen väestöennusteita ja väestötilastoja hyödyntäen. Laskelmille syntyi tarve, koska
Tilastokeskuksen maakuntatason ennustetta ei ole päivitetty vuoden 2015 jälkeen ja
maakuntauudistuksen valmistelussa väestömäärän kehityksellä on suuri merkitys talouden ja
toiminnan ja palveluverkkojen suunnittelussa.
Selvityksen mukaan Etelä-Karjalan väestö on vähentymässä nopeammin kuin Tilastokeskuksen
vuonna 2015 laaditussa väestöennusteessa on ennakoitu, erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä.
Kehityksestä laadittiin kolme eri skenaariota. Mikäli viime vuosien jatkuisi samanlaisena verrattuna
Tilastokeskuksen ennusteeseen, saavutettaisiin vuoden 2030 ennustettu väestömäärä jo noin
vuoden kuluttua, vuoden 2020 alkupuolella. Vuoden 2040 ennusteluvuissa oltaisiin jo noin neljän
vuoden kuluttua 2020-luvun alkupuolella.
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Etelä-Karjala: koko väestö
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KUVA 36. Etelä-Karjalan väestöskenaarioita 13.2.2019.

Monialaisen maakunnan hyötyjen ja synergioiden aikaansaaminen
Etelä-Karjalan keskeisin huoli liittyy elinvoiman aikaansaamiseen ja ylläpitämiseen. Monialainen
maakunta on kokonaisuus, joka vastaa elinvoiman edistämisestä ja kehittämisestä sekä palveluiden
tehokkaasta ja laadukkaasta tuotannosta. Aktiivinen maakunnallinen yhteistyö on tuottanut paljon
hyötyjä, mutta jatkossa rakenteista vapaampi ja tiiviimpi kokonaisuus, jolla on yhteisesti määritellyt
tavoitteet, olisi tehokkaampi.
Nykyorganisaatioiden yhteistyöllä on mahdollista edetä samaan suuntaan, mutta eteneminen vaatii
paljon sopimista sekä omien tavoitteiden yhteensovittamista maakunnan kokonaisetuun.
Maakuntahallinnon perustaminen vauhdittaisi etenemistä.
Synergioiden ja hyötyjen aikaansaaminen edellyttää joka tapauksessa toimenpiteitä, joita tulee
käynnistää pikaisesti huomioiden toimintaympäristön ja väestön kehitys maakunnassa.

