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Mikä maakunta on tulevaisuudessa?



1. Julkishallinnollinen 
konserni

2. Itsehallinto- ja 
edunvalvontayhteisö 
maantieteellisesti rajatulla 
alueella

3. Alueellinen 
palveluekosysteemi

Maakunnan strategiassa tulee 
ottaa nämä kaikki näkökulmat 
huomioon tavalla tai toisella.



Organisaatiokeskeinen 

toiminta

Ekosysteeminen 

toiminta

Tehokas työnjako Tarve tehdä yhdessä

Rajapinnat Yhdyspinnat

Organisaatiokohtainen 

optimointi

Systeemitason optimointi

Organisaation ohjaus Systeemin ohjaus

Organisaatiokohtainen

tiedon omistus

Avoin ja systeemitason 

tieto

Organisaatioita suojaavat 

sopimukset

Systeemiä suojaavat 

sopimukset

Lähiyhteisöt

Uudenmaan maakunta- ja sote-uudistuksen onnistuminen käytännössä edellyttää 

alueellisen ekosysteemin ajattelutapaa ja riittävää toimintavapautta

Hyvinvointi

Asukkaat

KilpailukykyElinvoima

(Soveltaen: Valkokari & al. 2014)

Uudenmaan maakunta alueellisena 

ekosysteeminä:

Maakuntakonserni Kuntakonsernit 

YrityksetT&K-toimijat Korkeakoulut ja oppilaitokset

Virtuaaliset yhteisöt3. ja 4. sektori

Alueellisen ekosysteemin sisällä 

”kaikki vaikuttaa kaikkeen” 

voimakkaassa keskinäisriippuvuudessa. 



Muutoksen koko
Valtakunnallisesti:

• 400 organisaatiosta 18 konsernia

• Henkilöstö n. 200 000

• Vuosibudjetti n. 20 miljardia €

Uudellamaalla:

• Asukasluku  ja asiakkaiden määrä 1,7 milj.

• Henkilöstö n. 60 000

• Vuosibudjetti n. 6,5 miljardia €





Maakunnalla 26 pakollista ja 5 vapaaehtoista 

tehtävää. Näistä n 20 elinvoimatoimialalla.

Maakunnan tehtävät (HE 15/2017)

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170015#idp4

59599424

https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2017/20170015#idp459599424


Alueiden käytön 
palvelut

Kasvupalvelut

Maahanmuuttaja
-palvelut

Alueiden 
kehittämispalvelu

t

Liikennepalvelut

Ympäristö-
terveyden palvelut

Maatalous- ja 
elintarviketuotannon 

palvelut

Pelastus- ja 
turvallisuuspalvelut

Maaseudun 
kehittämispalvelu

t

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 

palvelut

Vesi- ja 
kalatalouden 

palvelut

Luonnonsuojelun 
palvelut

Vesien ja 
merenhoidon 

palvelut

MAAKUNTIEN                                                                               

PALVELUKOKONAISUUDET

Uudenmaan 
erillisratkaisu
TE + ELY 700 
htv

UML + ELY +KV
42 htv

UML + ELY
24-25 + 10-15 
htv

ELY +UML
50 htv (sis
Hämeet)

Lisäksi 126 htv
ELYjen yhteiset

ELY 23 htv + 
75,5 htv
lomittajat +
27 htv kunnat

ELY 
13,5 htv

ELY 
14-21 htv

ELY + UML
3,5- 6,5 
htv

200 htv

1902 htv + 
272 htv sivutoim.

55 000 htv

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4503597/5.png/876a986c-b29c-400b-84c5-8de2027ce899?t=1491569687591
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4503597/5.png/876a986c-b29c-400b-84c5-8de2027ce899?t=1491569687591


Maakuntapolitiikka

• Maakuntaohjelma

• Elinkeinot, innovaatiot ja kulttuuri

• Alueiden käyttö

• Liikennejärjestelmä ja joukkoliikenne

• Tienpito

• Ympäristö- ja luontopalvelut

• Ennakointi ja tiedontuotanto

• Kansainvälinen yhteistyö

Kasvupalvelut

• Yrityspalvelut

• Työllisyyspalvelut

• Maahanmuuttopalvelut

Rahoituspalvelut

• Rakennerahastot (EAKR ja ESR)

• Maaseuturahoitus

• Kansallinen aluekehitysrahoitus

• Ympäristörahoitus

• EU-palvelu

• Interreg-ohjelmat, Central Baltic -info

Maatalouspalvelut

• Viljelijätuet

• Valvonta

• Lomitus

Joitakin lukuja:

• Resurssit: noin 1000 htv, josta kasvupalvelut noin 700 htv

• Kasvupalveluiden volyymi 120-150 M€ / vuosi

• EAKR-rahoitus noin 125 M€ / ohjelmakausi 2014-2020

• ESR-rahoitus noin 30 M€ / ohjelmakausi 2014-2020 (Uusimaa)

• Maaseuturahoitus noin 70 M€ / ohjelmakausi 2014-2020

• Viljelijätuet noin 100 M€ / vuosi 

• Tienpito 100 M€ / vuosi

Elinvoimatoimiala Uudellamaalla – valmistelun organisointi



Kasvupalveluiden erillisratkaisu 
Uudellamaalla
- HE laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista: HE:een kuuluu erillislaki, jolla 

Uudenmaan kasvupalveluiden järjestämisvastuu osoitetaan muusta maasta poiketen 

Uudenmaan kasvupalvelukuntayhtymälle

- Pääkaupunkiseudun kaupungit perustaisivat kuntayhtymän, muut alueen kunnat saavat 

halutessaan liittyä (järjestämisvastuu joka tapauksessa koko maakunnan alueelle)



Maakuntauudistuksen tilanteesta 
lokakuussa 2018

Vapaamuotoista tilannearviota:

- On edelleen mahdollista että nyt istuva eduskunta säätää maakuntalain ja siihen liittyvän 

lainsäädännön ja että uusien maakuntien toiminta alkaa 2021

- On myös mahdollista että lainsäädäntö ei ehdi tästä eduskunnasta ulos, ja uudistus ”kaatuu 

eteenpäin” seuraavalle hallitukselle valmisteltavaksi

- Tässä jälkimmäisessä vaihtoehdossa on huomion arvoista, että isoimpien puolueiden 

(sekä nykyisten hallitus- että oppositiopuolueiden) näkemykset soten järjestämisestä 

pohjautuvat vastaavaan perusratkaisuun: (rajallisesti) itsehallinnolliseen kuntaa isompaan 

alueeseen, joka järjestää alueensa asukkaiden sote-palvelut

- Näin ollen suuri osa tehdystä valmistelutyöstä on hyödyllistä ja käyttökelpoista riippumatta 

siitä miten lainsäädäntö lähikuukausina etenee


