Maakuntavalmistelun tilannekatsaus
Juho Korpi

Uudistusta pitää valmistella tulevaisuuden tarpeisiin
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Maakuntauudistuksen tilanne
Lähtökohdat hallituksen kesäkuun tiedotteessa
• Valinnanvapauslain ja maakuntien rahoituslain esityksiin tehdään perustuslakivaliokunnan lausunnon
perusteella tarvittavat muutokset eduskuntakäsittelyssä.
• Eduskunta päättää maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä syyskaudella 2018
• Tarkoitus on, että vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy uusille maakunnille 1.1.2021.
• Valinnanvapaus tulee voimaan vaiheistetusti.
• Luova käynnistyy 1.1.2021

Aikataulun merkitys seuraaviin vaiheisiin:
• Keskeistä hallituksen kannalta ei ole vaalien ajankohta vaan lainsäädännön voimaansaattaminen
• Lakien voimaansaattamisessa keskeistä StV:n ja PeV:n kannat
• Stv:n mietintöluonnos perustuslakivaliokunnalle, lähiaikoina?
• Perustuslakivaliokunnan lausunto, Stv:n mietintö valmis
• Eduskunta äänestää
• Lait voimaan viimeistään maaliskuussa
• Vaalit - noin puoli vuotta lakien voimaantulosta
Juho Korpi, YM
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Toimeenpanon organisointi valtioneuvostossa
Poliittinen ohjausryhmä:

reformiministerit/hallitus
Laaja-alainen seurantaryhmä
Projektin johtoryhmä

Viestintä

Henkilöstöfoorumi
Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekeskus
Uudistuksen koordinaatio

Valtioneuvoston toimeenpanon muutosohjelmat

Maakuntien toimeenpanoa tukevat verkostot

Valtioneuvoston yhtenäisen ohjauksen muutosohjelma

Muutosjohtajakokous

Omaisuus, sopimukset
ja hankinnat

Digi
Kaksikieliset
maakunnat

STM:n yhteensovittaminen

Demokratia ja
osallisuus

TEM:n yhteensovittaminmen

Palveluintegraatio

SM:n yhteensovittaminen

Maakunnan tuotannon
kilpailukyky

MMM:n yhteensovittaminen

Järjestäminen

YM:n yhteensovittaminen

HR-vastuuvalmistelijat

LVM:n yhteensovittaminen

Hallinto

VM:n yhteensovittaminen

Talous

OKM:n yhteensovittaminen

Maakuntafoorumi

Viestintä

Muutosjohdon akatemia

Digimuutosohjelma
Maakuntatieto
Varautuminen
TKIO-muutosohjelma
LUOVA
Aluekehittäminen

Miten valmistelu jatkuu ministeriössä?
• Keskitytään toimeenpanoon ja vaikuttavuuden parantamiseen
• Kehittämishankkeet palvelevat myös nykytilan kehittämistä
• Miten vuoden jatkoaika voidaan hyödyntää?
• Pilotoinnit ja kokeilut?
• Tietojärjestelmien kehittämiseen ja muutosten toteuttamiseen lisää aikaa
• Lainsäädäntömuutoksiin lisäaikaa (asetusmuutokset jne.)
• Eri toimijoiden roolien määrittäminen uudessa hallintorakenteessa
• VN yhteistyön kehittäminen
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Valtion Järjestelmät –hanke (VJ-hanke)
Osapuolien vastuut ja rajapinnat
Palvelujen tuottajat

Keskitetyt palvelut
VJ-hanke

Ministeriöt
ELY, LVM, MMM, SM,
STM, TE, YM

Keskitetyt
palvelut

Virastot

Vimana, KEHA

Valtori, VRK, KELA ja
Luova

Vastuut:
• Ministeriöt ja virastot,
järjestelmäomistajuus ja muutokset
• Valtori, turvaverkon (TUVE) alaisten
järjestelmien liittäminen

Järjestelmät
Käyttöliittymät

Vastuut:
• Vimana, hankehallinta, kansalliset
palvelut ja järjestelmien liittäminen ja
integraatiot
• KEHA, keskitetyt järjestelmät ja
siirtyvien järjestelmien muutokset

•
•
•
•

Maakunta
Maakunta
Hallinto
Shp Maakunta
Maakunta
Elyt
Inhouse

Vastuut:
• Maakunnat, alueellisesti tarvittavat valmistelut ja muutokset
• Maku Inhouse, maakunnan määrittelemät tehtävät

Hankehallinta

Tietoverkot

KVH

Integraatiot

Perustietotekniikk
a

Verkot

KVH

Perustietotekniikk
a

Käyttötuki

Järjestelmät

Integraatiot

Käyttötuki

Integraatiot

Käyttötuki

Palvelujen käyttäjät

VIMANA
13.11.2018
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Kunnat, maakunnat ja valtio ympäristötehtävien
toteuttajina, tieto yhdistää tekijät
Kunnat
• Ympäristönsuojeluviranomainen
• Rakennusvalvontaviranomainen
• Jätehuolto
• Kaavoitus ja
maapolitiikka
• Elinympäristön laatu
• Vesihuolto
• Asuinolojen
edistäminen
• Ympäristötiedon
tuottaminen

Maakunnat
• Maakuntakaavoitus
ja alueidenkäyttö
• Luonnon
monimuotoisuuden
suojelun
edistäminen
• Vesien- ja
merenhoito,
merialuesuunnittelu
• Kulttuuriympäristön
hoito
• Ympäristötiedon
tuottaminen ja
tietouden
parantaminen

LUOVA
• Ympäristö- ja
vesitalousluvat ja
niiden valvonta
• Vesilain valvonta
• Ympäristönsuojelu
• Luonnonsuojelun
viranomaistehtävät
• Yleisen edun
valvonta
• Rakennussuojelu
• Ympäristövaikutuste
n
arviointimenettelyt
• Ympäristötiedon
hyödyntäminen ja
jakaminen

Metsähallitus
• Julkiset
hallintotehtävät
• Luonnonsuojelu
alueverkosto
• Luonnonsuojelu
alueiden hoito
• Kulttuurihistoria
llinen omaisuus
• Ympäristötiedon
tuottaminen
• Muut tehtävät

SYKE
• Tutkimus ja
asiantuntijalaito
s, mm:
• Ilmastonmuutos
• Vesiasiat
• Kulutus ja
tuotanto
• Ekosysteemipalv
elut ja luonnon
monimuotoisuus
• Rakennettu
ympäristö
• Ympäristötiedon
tuottaminen

ARA
• Kohtuuhintain
en asumisen
edistäminen
• ARA kannan
käyttö, ohjaus
ja valvonta
• Asuinolojen
edistäminen
• Asumisen
tukeminen
• Asuntomarkkin
atiedon
tuottaminen

Kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontatehtävät voivat olla myös maakunnan tehtäviä
kaikkien kuntien yhdessä niin sopiessa.
Juho Korpi, YM
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Alueellinen
KUNNAT
MAAKUNNAT

Kuntaliitto

LUOVA

Kansalaiset

Metsäkeskus

Metsähallitus

KORKEAKOULU
T
LUOMUS

Saamelaiskäräjät

Kansalaisjärjestöt

Asiakkaat ja
sidosryhmät

TEKES /
BUSINESS FINLAND

Hyvä ympäristö ja
monimuotoinen luonto

Yritykset

Kylätoimikunnat

SUOMEN AKATEMIA

Hiilineutraali
kiertotalousyhteiskunta

Ympäristöjärjestöt
Asumisen järjestöt

SITRA

LYNET

Kestävä kaupunkikehitys

TUKES

Rakentamisen
järjestöt

MT
K

LUKE

Motiva

GTK

A-Kruunu
EK ja
teollisuusliitot

Tutkimus
Kehitys
innovaatio

Kuntarahoitus

IL
ARA

SYKE
Keskushallinnon virastot

Ministeriöt
EU

Juho Korpi, YM

MML
KV-järjestöt

Eduskunta

Kansallinen ja
kansainvälinen

YK
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Ympäristötieto; Käyttäjät ja palvelut
• Ympäristötiedon kehittäminen (saatavuus, palvelukanavat,
käyttö) eivät ole riippuvaisia käynnissä olevasta hallinnon
uudistuksesta.
• Eri toimijoiden yhteistyön ja verkostojen merkitys kasvaa
jatkossa entisestään.
• Keskiöön nousee entistä voimakkaammin ympäristötiedon
yhdistäminen osaksi muuta tietoa.
• Tietotarpeet laaja-alaisia: yksityishenkilö, viranomainen, tutkija,
kehittäjä, yritys, järjestöt, EU, jne.
• Palvelukanavat, käytettävyys ja saavutettavuus
• Osaksi palveluiden arvonmuodostusta ja arvoketjuja
Juho Korpi, YM
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Maakunnan tehtävänä ympäristötiedon
tuottaminen ja –tietouden parantaminen ML 6§
Tehtävä laaja-alainen ja kaksiosainen
1.
2.

Ympäristötiedon tuottaminen ja jakaminen, keskeistä integroida ympäristötieto myös
osaksi maakunnan muuta päätöksentekoa: Maakuntastrategia, aluekehittäminen,
liikennejärjestelmäsuunnittelu. Tavoitteet: Ilmastonmuutos, kiertotalous, hiilineutraalius
Ympäristötietouden edistäminen, ympäristökasvatus  maakunnan asukkaille, yrityksille
suunnattu tehtävä

Ympäristötieto maakunnan ja Luovan välillä
•
•
•
•

Molemmat riippuvaisia tehtävissään toistensa tuottamasta ympäristötiedosta
Ympäristöpalveluiden asiointikanavat
Ymparisto.fi sisällön tuotanto
Yhtenäinen tietopankki?
Juho Korpi, YM
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Maakunnat ympäristötiedon tuottajina ja käyttäjinä
kehittämishanke (Varsinais-Suomen ELY –keskus, VarsinaisSuomen liitto):
•
•

Kuvataan, missä maakunnan tehtävissä ympäristötietoa tuotetaan ja tarvitaan
(substanssitehtävät, strateginen suunnittelu). Tarkastelun pohjana on maakuntien
viitearkkitehtuurin palvelukartta.
Kuvataan ympäristötiedon sisältökokonaisuudet sekä tiedon käytön, tuottamisen ja
jakamisen prosessit. Kuvataan kytkennät kuntiin, LUOVAan, SYKEen, Metsähallitukseen,
ministeriöihin ja muihin keskeisiin sidosryhmiin.
Kartoitetaan toimintaympäristöön suunnatun ympäristötietoisuuden edistämisen ml.
ympäristökasvatus nykytilaa. Selvitetään hallinnon sisällä ja sidosryhmien keskuudessa
koettuja tarpeita ja esitetään tarvittavia kehittämistoimia.
Kuvataan toimintatapoja, joilla ympäristötiedon esteetön tuottaminen ja saatavuus
turvataan.
Valmistetaan aineistoa, jolla maakuntauudistuksen valmisteluun osallistuville voidaan
viestiä siitä, mitä ympäristötiedon tuottamisen ja ympäristötietoisuuden parantamisen
tehtävät maakunnissa tarkoittavat.
Juho Korpi, YM
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OY Suomi Ab
= Kunnat+Maakunnat+Valtio, kaikilla vastuu ympäristön tilasta

• Samat asiakkaat, samat tiedot, sama palvelukanavat, samat
tietovarannot
• Ympäristön ja ympäristötiedon merkitys keskeinen
elinvoimaisen kunnan, menestyvän maakunnan ja
hyvinvointivaltion kehittämisessä

Juho Korpi, YM
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