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Valmisteluryhmien työskentelyn tavoite

• Valmisteluryhmien toimikausi on 1.6.2017 – 31.12.2018 

• Tuottaa tietoa maakuntien valmistelun tueksi

• Valmistelumateriaaleja/sisältöjä

• Ohjeita ja käytäntöjä

• Oppaita

Suunnitella muutostukitoimenpiteitä ja vastata niiden järjestämisestä (Tämä 
tuki on esim. neuvontaa, ohjeistusta, konsultointia, tilannekuvan 
ylläpitämistä, muutosjohtajaverkoston kautta tapahtuvaa tiedon- ja 
informaation välitystä, suosituksia, ohjeita ja malleja, hyvien käytäntöjen 
esiin nostamista tai koulutusta).

Materiaalit liitetään alueuudistus.fi/tiekartta –sivustolle.
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Maakunnan hallinnon järjestämisen 
valmisteluryhmä
Valmisteluryhmä vastaa maakunnan toiminnan käynnistämiseen ja hallinnon järjestämiseen liittyvästä 
muutostuesta, mm. organisaatiorakenteeseen ja päätöksentekomenettelyyn liittyvästä tuesta:

• VM, STM, TEM, SM, YM, MMM, Kuntaliitto, maakunnista Keski-Pohjanmaa, Pirkanmaa. Lisäksi 
henkilöstön edustajat. 

• Hallintosääntömalli työn alla:
• Yhdessä Kuntaliiton kanssa valmistelu
• Erityislainsäädännön toimivaltaa koskevat säännökset läpikäynti, suositukset
• EU tehtävät - listaus
• Järjestäjä - tuottaja, liikelaitos
• Jne.

• Muut ohjeet ja tuki
• Esim. tarkastus ja arviointi –kuvaus jne..
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§ viranhaltija

HS valmistelussa on koottu: 

- Maakunnan tehtäviä koskevat säännökset, joissa säädetään 
päätöksenteosta viranhaltijatasolla erittelemättä tarkemmin, onko 
kyseessä maakunnan järjestämistehtävissä vai liikelaitoksessa 
toimivista viranhaltijoista.

- Nimenomaan järjestämistehtävässä olevalle maakunnan 
viranhaltijalle säädettävät tehtävät. 

- Nimenomaan liikelaitoksessa toimivalle viranhaltijalle säädettävät 
tehtävät. 
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Liikelaitokset/  esimerkkejä 

§ Maakunnassa on   x liikelaitos, jonka tehtävänä on vastata 
tehtäväalueensa palvelujen tuloksellisesta tuottamisesta.
• Esimerkki 1 järjestämislain mukainen liikelaitos
Maakunnassa on sosiaali- ja terveyspalvelujen liikelaitos, jonka tehtävänä on 
vastata sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujen tuloksellisesta tuottamisesta.

• Esimerkki 2 sote-keskus -liikelaitos
Maakunnassa on sosiaali- ja terveyskeskus -liikelaitos, jonka tehtävänä on vastata 
maakuntavaltuuston hallintopäätöksen ehtojen mukaisesti valinnanvapauslain 18 
§:n 1 – 2 momentissa tarkoitettujen sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen sekä 
valinnanvapauslain 18 §:n 3 – 4 momentissa tarkoitettujen suunhoidon yksikön 
palvelujen tuloksellisesta tuottamisesta.

• Esimerkki 3 pelastustoimen liikelaitos
Maakunnassa on pelastustoimen liikelaitos, jonka tehtävänä on vastata 
pelastustoimen palvelujen tuloksellisesta tuottamisesta.
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Määräyksiä

§ Liikelaitos

§ Liikelaitoksen johtokunnan tehtävät ja toimivalta

§ Liikelaitoksen johtajan tehtävät ja toimivalta

§ Liikelaitoksen talous

- Laajat perustelut

Etunimi Sukunimi6


