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1 Johdanto 

1.1 Maakuntauudistus 

Hallituksen esityksen (HE 15/2017) mukainen maakuntauudistus synnyttäisi Suomeen 18 uutta 

itsehallinnollista aluetta eli maakuntaa. Uudistuksessa sovitettaisiin yhteen valtion aluehallinto 

sekä maakuntahallinto, joka olisi hallituksen esityksen mukaan vastuussa monien kansalaisten 

arkipäiväisen elämän kannalta välttämättömien ja perustuslaissa turvattujen palvelujen, kuten 

sosiaali- ja terveyspalvelujen, järjestämisestä. Uudistuksen tavoitteena on vastata nykyistä sel-

keämmin ja yksinkertaisemmin ihmisten palvelutarpeisiin sekä hillitä kustannusten kasvua. Uu-

distuksen aikana erilaisten tehtävien järjestämisvastuu siirtyisi noin 400 eri vastuuviranomai-

selta 18 itsehallinnolliselle maakunnalle. Monialaiset maakunnat tulisivat vastaamaan jatkossa 

useista tehtävistä, esimerkiksi 

 sosiaali- ja terveydenhuollosta 

 pelastustoimesta 

 aluekehittämisestä 

 työllisyyden ja elinkeinojen edistämisen tehtävistä (kasvupalvelut) 

 ympäristöterveydenhuollosta 

 maatalous- ja elintarviketuotannon sekä maaseudun kehittämisen tehtävistä 

 maakuntakaavoituksesta 

 tietyistä liikenne-, ympäristö- ja luonnonvaratehtävistä 

 maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin edistämisestä. 

 

Maakuntien rahoituksesta säädettäisiin rahoituslaissa. Lain mukaan maakunnat saisivat rahoituk-

sen tehtäviensä hoitamiseen valtiolta sekä yleiskatteellisena rahoituksena että tehtäväkohtaisena 

erillisrahoituksena. Yleiskatteellisen rahoituksen osuus olisi huomattavasti suurempi, noin 18,7 

miljardia euroa vuodessa, kun taas erillisrahoitusta myönnettäisiin noin 2,8 miljardin euron ver-

ran. Rahoituksesta suuri osa perustuisi maakunnan alueen asukkaiden palvelutarpeeseen. Rahoi-

tusjärjestelmän toteuttamista ja valtion maakuntiin suuntaamaa toiminnanohjausta varten halli-

tuksen esityksen mukaisissa laeissa on asetettu velvoitteita maakuntien ja valtion (ministeriöiden) 

välisille neuvotteluille. Neuvotteluissa arvioitaisiin maakunnan rahoituksen riittävyyttä ja pyrittäi-

siin ennakoimaan ongelmia rahoituksen tasossa tai palveluiden järjestämisessä maakunnan jär-

jestämisvastuuseen kuuluvilla aloilla.  

 

1.2 Simuloinnin taustaa 

Valtion ja maakuntien välisiä neuvotteluja valmisteltiin vuosien 2016 ja 2017 aikana maakuntien 

rahoituksen ja ohjauksen valmisteluryhmässä. Talven aikana ryhmässä nousi esiin idea kyseisten 

neuvottelujen ja maakuntien ja valtion välisen yhteistyöprosessin simuloinnista. Alun perin aja-

tuksena oli simuloida vain maakuntien talouteen liittyviä prosesseja, kuten talousarvion ja julkisen 

talouden suunnitelman (JTS) tekemistä, mutta simuloinnin fokus laajentui nopeasti myös maa-

kuntien ohjaukseen ja vuorovaikutukseen.  

 

Tässä raportissa luvuissa 3–6 kuvatut simulointineuvottelut keskittyivät yleiskatteellisen rahoi-

tuksen piirissä oleviin maakuntien tehtäväaloihin. Erillisrahoitukseen liittyvä ohjaus (esim. eräät 

liikenne- ja viestintäministeriön tehtäväalat, osa maa- ja metsätalousministeriön alan tehtävistä) 

ja sen simulointi toteutettiin erillisinä tilaisuuksina, keskusteluina tai neuvotteluina maakuntien ja 

ministeriön sekä sidosryhmien välillä. LVM:n ja MMM:n hallinnonalojen simuloinnit on kuvattu 

luvuissa 7 ja 8.  

 

Simulointikokonaisuutta koordinoi valtiovarainministeriö. Simulointiin osallistuivat sosiaali- ja ter-

veysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, lii-

kenne- ja viestintäministeriö ja ympäristöministeriö. Maakunnista simulointiin osallistui satoja 

henkilöitä, jotka edustivat lukuisia maakunnan toimielimiä ja maakunnassa toimivia sidosryhmiä. 

Lisäksi simuloinneissa hyödynnettiin monipuolista asiantuntijatietoa eri virastoista ja tutkimuslai-

toksista. 
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1.3 Simuloinnin tavoitteet 

Simulointia varten tehtiin simulointisuunnitelma kevään, kesän ja syksyn 2017 aikana. Simuloin-

tisuunnitelmassa prosessille asetetiin useita keskeisiä tavoitteita, jotka olivat:  

 saada harjoittelun avulla kokemusperäistä tietoa maakuntien talous- ja oh-

jausprosessien toimivuudesta (sisällöllinen ja aikataulullinen toimivuus) niin 

maakunnissa kuin keskushallinnossa 

 saada maakunnittaisia arvioita uudistukseen liittyvistä väistämättömistä siir-

tymäkustannuksista 

 saada näkemys rahoituksen riittävyydestä ja sopeutustarpeista sekä pienen-

tää virheitä ja epätarkkuuksia budjetoinnissa ensimmäisinä vuosina 

 kehittää valtioneuvoston ja maakuntien välistä sekä valtioneuvoston sisäistä 

yhteistyötä. 

 

Yleisten tavoitteiden lisäksi jokaiselle simulointitapahtumalle laadittiin omat tavoitteet, jotka on 

esitelty tässä raportissa tarkemmin eri simulointitapahtumia käsittelevissä luvuissa. 

 

1.4 Simuloinnin vaiheet ja aikataulu 

Simuloinnin virallinen aloitustilaisuus pidettiin Helsingissä 7.9.2017. Varsinaiset simulointineuvot-

telut järjestettiin talvella ja keväällä 2018. Neuvotteluja edelsi keväällä 2017 alkanut monivaihei-

nen valmisteluprosessi, jonka aluksi maakunnat, ministeriöt ja asiantuntijaorganisaatiot (esim. 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL) laativat simulointisuunnitelman. Suunnitelmaa päivitettiin 

myöhemmin simuloinnin tavoitteiden ja aikataulun täsmentyessä.  

 

Neuvotteluja varten sekä maakunnat että ministeriöt laativat tilannekuvia maakuntien tilanteesta 

eri toimialoilla. Valmisteluvaiheen aikana ministeriöt hahmottelivat yhteistyössä kokonaiskuvaa 

maakuntien ja valtion välisestä, sekä valtioneuvoston sisäisestä yhteistyöstä.  

 

Vaikka simulointineuvottelut käytiin osittain kevennetyillä agendoilla, muodostui simulointiaika-

taulusta erittäin tiukka (kts. kalenteri alla). Maakunnille tiukka aikataulu tarkoitti muun muassa 

sitä, että neuvottelujen ohjeistukseen ja valtioneuvoston ennakkomateriaaleihin perehtymiseen 

jäi paikoitellen aikaa vain muutamia päiviä, minkä vuoksi esimerkiksi havaittuihin ongelmiin ei 

aina ehditty pohtia ratkaisuja. Toisaalta tilannekuvia laadittiin tilanteessa, jossa maakuntien toi-

mintaa säätelevät lait eivät olleet voimassa ja maakuntien talouden raamit olivat osin epävarmoja.  

 

Valtioneuvoston puolella tiivis aikataulu vaikutti siihen, ettei valtioneuvoston yhtenäisyys toteu-

tunut toivotulla tavalla. Neuvottelujen osittaisen päällekkäisyyden takia kaikissa neuvotteluissa ei 

ollut saatavilla tietoja toisen hallinnonalan neuvotteluista, mikä ilmeni neuvotteluagendojen osit-

tain heikkona yhtenäisyytenä. Samoin kuin maakunnissa, myös valtioneuvoston puolella aika val-

mistautua maakunnan toimittamiin tilannekuviin ja ennakkomateriaaleihin oli rajallinen, minkä 

vuoksi osa osallistujista niin maakunnissa kuin valtioneuvostossa koki joutuneensa neuvottele-

maan ilman tarpeeksi kattavaa tietopohjaa. Aikataulun kireys oli kaikissa palautekyselyissä esiin 

noussut teema, johon yritetään jatkossa löytää ratkaisuja rytmittämällä neuvottelukierros eri ta-

valla.  
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Simulointineuvottelujen aikataulu on havainnollistettu alla olevassa kalenterissa.  

 

 

TAMMIKUU 

 

Ma 15.1. Ti 16.1. Ke 17.1. To 18.1. Pe 19.1. 

MMM:n keskuste-

lut (Oulu): Lappi, 

P-Pohj., Kainuu 

    

Ma 22.1. Ti 23.1. Ke 24.1. To 25.1. Pe 26.1. 

  MMM:n keskuste-

lut (Mikkeli):  K-S, 

P-S, E-K, P-H, Kym, 

Uus. 

 MMM:n keskustelut 

(Tampere): 

K-P, E-P, Pohj, Sat, V-

S, K-H 

Ma 29.1. Ti 30.1. Ke 31.1.  

 ALKE-keskuste-

lut: 

Varsinais-Suomi,  

Kainuu 

ALKE-keskuste-

lut:  

Pohjois-Pohjanmaa, 

Etelä-Pohjanmaa 

 

 

HELMIKUU 

To 1.2. Pe 2.2. 

ALKE-keskustelut: 

Pohjanmaa, Keski-

Pohjanmaa 

ALKE-keskustelut:  

Pohjois-Karjala, Poh-

jois-Savo 

Ma 5.2. Ti 6.2. Ke 7.2. To 8.2. Pe 9.2. 

 ALKE-keskuste-

lut: 

Keski-Suomi 

 ALKE-keskustelut: 

Etelä-Karjala, Ky-

menlaakso 

ALKE-keskustelut: 

Päijät-Häme, Kanta-

Häme 

Ma 12.2. Ti. 13.2 Ke 14.2. To 15.2 Pe 16.2. 

 ALKE-keskuste-

lut: 

Lappi, Satakunta 

ALKE-keskus-

telut:  

Uusimaa, Pirkan-

maa 

Alke-keskustelut:  

Etelä-Savo 

 

Ma 19.2. Ti 20.2. Ke 21.2. To 22.2.  Pe 23.2. 

   Pelastustoimi ja 

varautuminen: 

Lappi, Kainuu 

Sote-neuvottelut: 

Kainuu, Lappi 

Pelastustoimi ja va-

rautuminen: Pohjois-

Pohjanmaa, Etelä-

Pohjanmaa 

Sote-neuvottelut: E-

Pohj., P-Pohj. 

Ma 26.2. Ti 27.2. Ke 28.2. 

  Pelastustoimi 

ja varautumi-

nen: Pohjanmaa, 

Keski-Pohjanmaa 

Sote-neuvotte-

lut: Pohjanmaa 
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MAALISKUU 

To 1.3. Pe 2.3.  

Pelastustoimi 

ja varautumi-

nen: Pohjois-

Karjala, Keski-

Suomi 

Sote-neuvot-

telut: K-S, P-K 

Pelastustoimi ja va-

rautuminen: Pohjois-

Savo, Etelä-Savo 

Sote-neuvottelut: 

E-S, P-S 

Ma 5.3. Ti 6.3. Ke 7.3. To 8.3. Pe 9.3. 

Pelastustoimi 

ja varautumi-

nen: Etelä-Kar-

jala, Kymen-

laakso 

Sote-neuvot-

telut: Kym, E-K 

Pelastustoimi 

ja varautumi-

nen: 

Päijät-Häme, 

Kanta-Häme 

Sote-neuvot-

telut: K-H, P-H 

Pelastustoimi 

ja varautumi-

nen: 

Varsinais-Suomi, 

Satakunta 

Sote-neuvotte-

lut: Sat, V-S 

Pelastustoimi 

ja varautumi-

nen: Uusimaa, 

Pirkanmaa 

Sote-neuvot-

telut: 

Uus, Pirk. 

Sote-neuvottelut: 

Keski-Pohjanmaa 

Ma 12.3. Ti 13.3. Ke 14.3. To 15.3. Pe 16.3. 

    ML 13§ neuvottelut: 

Varsinais-Suomi 

Ma 19.3. Ti 20.3. Ke 21.3. To 22.3 Pe 23.3. 

ML 13§ neu-

vottelut: 

Kanta-Häme, 

Keski-Suomi, 

Pirkanmaa 

ML 13§ neu-

vottelut: Uusi-

maa, Pohjois-

Pohjanmaa, 

Pohjois-Karjala, 

Etelä-Karjala 

ML 13§ neu-

vottelut: Päi-

jät-Häme, Kai-

nuu, Pohjan-

maa, Satakunta 

ML 13§ neu-

vottelut: Ky-

menlaakso, 

Pohjois-Savo, 

Etelä-Pohjan-

maa, Etelä-Savo 

ML 13§ neuvottelut: 

Lappi, Keski-Pohjan-

maa 

 
Simulointineuvottelujen jälkeen monet ministeriöt toteuttivat palautekyselyn, jossa neuvottelui-

hin osallistuneet henkilöt saivat arvioida ja kommentoida kyseessä ollutta neuvottelua. Valtio-

varainministeriön kyselyssä oli mukana koko simulointiprosessia kokoava osa. Tässä raportissa 

palautekyselyt on käsitelty jokaisen neuvottelun kohdalla erikseen.  

 

Simuloinnin purkutilaisuus järjestettiin Vantaalla 25.5.2018. Paikalla oli yli 160 simulointeihin 

osallistunutta henkilöä, jotka edustivat laaja-alaisesti maakuntia, ministeriöitä ja eri sidosryh-

miä. Purkutilaisuuden tarkoituksena oli koota yhteen kokemuksia simuloinnista sekä pohtia yh-

dessä neuvotteluprosessin kehittämistä tulevia vuosia varten. Tilaisuuden pääteemana oli val-

tioneuvoston yhtenäisyys. Asiaa käsiteltiin sekä keskustelupaneeleissa että työpajoissa. Palaut-

teessa läpi prosessin toistuneita ja purkutilaisuudessa esiin nousseita teemoja on käsitelty tar-

kemmin raportin ”Johtopäätöksiä simuloinnista” -luvussa.  

 

Simuloinnin seuraava vaihe on maakuntien koetalousarvion laatiminen. Koetalousarvion on tar-

koitus antaa mahdollisimman tarkka kuva maakuntien taloudesta ja rahoituksen jakautumisesta 

eri tehtäviin sekä maakuntauudistukseen liittyvien muutoskustannusten suuruudesta maakun-

nissa. Koetalousarvion ohjeet lähetetään maakuntiin alkusyksystä 2018. Lopullisen koetalousar-

vion toimittaminen valtiovarainministeriöön tapahtuu loppuvuonna 2018.  



5 

 

 

2 Valtioneuvoston yhteistyön simulointi 

 

Valtioneuvoston yhteistyötä valmisteltiin kahdessa tapaamisessa simulointiprosessin aikana. Li-

säksi simulointineuvottelujen yhteydessä harjoiteltiin ministeriöiden välistä yhteistyötä ohjaus-

prosessissa. Simuloinnin aikana ei ollut vielä olemassa maakuntatalouden neuvottelukuntaa, sen 

sihteeristöä ja sihteeristön jaostoja, jotka tämänhetkisen suunnitelman mukaan tulisivat ole-

maan yhteistyön toteuttamisen käytännön alustoja. Näin ollen ministeriöiden välinen yhteistyö 

perustui pääasiassa vapaamuotoiseen tiedonvaihtoon. 

 

Valtioneuvoston yhteistyön valmistelutapaamiset pidettiin 1.11. ja 12.12.2017. Tapaamisiin 

osallistui edustajia kaikista ministeriöistä, joiden toimialojen tehtäviä maakunnissa hoidetaan 

(VM, STM, TEM, LVM, SM, MMM, YM).  

 
Ensimmäisessä tapaamisessa 1.11.2017 käsiteltiin simuloinnin aikataulua, yhteistyön valmiste-

lutilannetta, yhteistyötä JTS-prosessissa ja simuloinnin dokumentointia sekä mm. seuraavia asi-

oita: 

 ministeriökohtaisten ja maakuntalain 13 § mukaisten neuvottelujen yhteys, 

 maakunnan tehtävien ja kustannusten arviointi, 

 asioiden ja tietojen siirtyminen neuvottelujen välillä, sekä 

 maakuntatalouden neuvottelukunta ja sen sihteeristö prosessissa. 

 
Toinen tapaaminen 12.12.2017 toteutettiin työpajana, johon niin ikään osallistui edustajia kai-

kista ohjaukseen osallistuvista ministeriöistä. Työpajassa käsiteltyjä kysymyksiä olivat: 

 maakuntatalouden neuvottelukunnan ja sen sihteeristön rooli, 

 jatkuvan tilannekuvan tarve, 

 ministeriökohtaisten neuvottelujen jälkeisen raportin valmistumisaikataulu, 

 palveluluokituksen käyttö kustannusten raportoinnissa, 

 toteutuneen kehityksen ja tulevaisuuden ennakoinnin painottuminen rapor-

toinnissa, 

 välttämättömät toimenpiteet kustannuskehityksen hillitsemiseksi, 

 tietojen käyttäminen simulointineuvotteluissa, 

 ministeriöiden neuvotteluista maakuntalain 13 § mukaisiin neuvotteluihin 

siirrettävät asiat, sekä 

 
Työpajan tuloksina kirjattiin seuraavat asiat. 

 
Maakuntatalouden neuvottelukunnan ja sen sihteeristön rooli 

 

Maakuntatalouden neuvottelukunnan luonteesta syntyi työpajassa yhteinen käsi-

tys: se käsittelee vain strategisia ja muissa valmistelukokoonpanoissa jo pitkälle 

valmisteltuja asioita. Neuvottelukunta on talouden ohjausprosessissa ainut viralli-

nen elin valtioneuvoston lisäksi, jossa käsitellään yhdessä kaikkien hallinnonalojen 

asioita. Näin ollen neuvottelukunnan tulee voida luoda kokonaiskuvaa maakuntien 

tilanteesta. 

 

Neuvottelukunnan sihteeristön osalta vallitsi yksimielisyys siitä, että sillä tulee olla 

jaostoja ja suppeampi kokoonpano, jossa hoidetaan käytännössä ministeriöiden vä-

listä yhteensovittamistyötä. Jaostojako ei voi olla hallinnonalakohtainen ja jonkin 

jaoston on keskityttävä ohjauksen yhteensovittamiseen, jonka puitteissa luodaan 

yhteinen käsitys maakuntien velvoitteista ja niiden vaatimista resursseista. 

Maakuntatalouden neuvottelukunnan kokousten tarpeesta suhteessa JTS-proses-

siin oli erilaisia näkemyksiä. Sihteeristön roolista yleistä ja yhteistä maakuntien ti-

lannekuvaa ylläpitävänä verkostona käytiin keskustelua ja sihteeristö nähtiin oi-

keana verkostona yhteistyön jatkuvaan ylläpitoon.  
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Havaintoina nousi muun muassa esiin tarve riittävään ministeriöiden edustukseen 

sihteeristön suppeissakin kokoonpanoissa sekä neuvottelukunnan suhde alueiden 

uudistumisen neuvottelukuntaan, joka on toinen kaikkien hallinnonalojen asioita 

käsittelevä yhteistyöelin. Sen tehtävänä on sovittaa yhteen ja linjata omalta osal-

taan alueiden kehittämisen strategista kokonaisuutta sekä edistää strategisten lin-

jausten toteuttamista; edistää valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden yhteis-

työtä; koota ja välittää alueellista tilannekuvaa ja tietoa kehittämistarpeista sekä 

seurata ja ennakoida alueiden kehitystä ja toimenpiteiden vaikuttavuutta ja käsi-

tellä alueiden kehittämiseen liittyviä keskeisiä uudistuksia. 

 

 

Jatkuvan tilannekuvan tarve 

 

Kautta linjan arvioitiin, että toiminnan alussa on suurempi tarve jatkuvalle tilanne-

kuvalle kuin toiminnan vakiinnuttua. Tarpeen nähtiin vaihtelevan myös hallinnon-

aloittain, joissain tehtävissä tarve on vähäinen ja toisissa suuri. Tilannekuvan näh-

tiin olevan yhteisen numerotiedon lisäksi myös yhteistä tulkintaa datasta. 

 

Palveluluokitus tehtävien ja kustannuksien raportoinnissa 

 

Palveluluokitusta pidettiin yksimielisesti hyvänä pohjana raportoinnille. Samalla 

nähtiin, että raportointi ei voi tapahtua vain ehdotetun palveluluokituksen mukaan 

riveittäin, vaan raportointia varten tehtäviä on koottava mielekkäiksi kokonaisuuk-

siksi. Tehtäväkokonaisuuksien jaottelua pidettiin yleisesti substanssiministeriön 

asiantuntemukseen perustuvana tehtävänä. Keskeistä raportoinnissa joka tapauk-

sessa on se, että syntyy maakuntien ja vuosien kesken vertailtavuutta.  

 

Menneisyyden ja tulevaisuuden painottuminen raportoinnissa 

 

Yleisesti jaettuna näkemyksenä voi pitää kiteytystä: ”Tarvitaan jatkuvaa tulevai-

suusorientaatiota, joka perustuu tietoon siitä, mitä on jo tapahtunut.” Sekä men-

neisyyden että tulevaisuuden arvioinnille on olennaista, että käytettävät indikaat-

torit ovat hyvissä ajoin tiedossa ja käytössä on yhtenäiset järjestelmät.  

 

Esiin tuli myös, että pysyvämpään toimintamalliin päästään vasta, kun käytettä-

vissä on useammalta vuodelta kokemuksia uusien maakuntien toiminnasta. Histo-

riatiedot on ensimmäisinä vuosina perustettava nykyisen toiminnan tietoihin, jotka 

saattavat osin poiketa tulevista maakuntien tehtävistä tai niiden järjestämista-

voista. Tulevaisuuden ennakoinnissa väestömuutokset, palvelutarpeen muutokset 

ja maakunnan talouden muutokset ovat puolestaan keskeisiä tekijöitä. 

 

Toimenpiteet kustannusten hillitsemiseksi 

 

Todettiin, että maakuntien keskinäinen vertailu on oleellista tarvittavien toimenpi-

teiden löytämisessä.  

 

Seuraavia asioita nousi kokonaisuuden osalta esiin: 

 Palvelujen keskinäisen suhteen vertailu esim. avohoito-laitoshoito, 

perustaso-erikoistaso yms. Ylipäätään vaikuttavimpien ja tehok-

kaimpien palvelujen suosiminen ohjauksen keinoin maakuntien toi-

minnassa. 

 Parhaiden käytäntöjen jakaminen ja käyttöön ottaminen. 

 Tehtävien organisointi yhteistoiminnassa maakuntien kesken. 

 Prosessien vertailu ja kannustaminen sujuvimpiin prosesseihin. 

 Palvelujen ja toimintojen sähköistäminen
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 Valtion omien toimenpiteiden vaikutuksia tulee arvioida myös kus-

tannusten kannalta. Tämä sisältää muutakin kuin lainsäädännön 

vaikutusten arviointia; esim. tietojärjestelmiin ja valtion omaan or-

ganisointiin liittyviä asioita. 

 Soten kustannuskehitys on ratkaiseva tekijä ja siihen kiinnittyy 

enemmän huomiota kuin muihin tehtäviin.  

 Investointien vaikutus maakunnan talouteen. 

 

Simuloinnissa käytettävissä olevat tiedot keväällä 2018 

 

Käytettävissä olevina tietoina ryhmissä tuli esiin seuraavia: 

 ALKE-tilannekuvan tiedot,  

 ELY-keskusten ja AVI:en toimintatiedot, 

 Elintarvikevalvonnan raportointitiedot, 

 KUVA-ryhmät tuotokset, 

 THL:n arviointitoiminnan tiedot, 

 Valvontaviranomaisraportit, 

 Makuvaku-indikaattorit. 

 

Soten osalta pyritään simuloinnissa keskittymään palveluiden saatavuus- ja tuot-

tavuustietoihin. Yleisesti arvioitiin, että simuloinnissa on välttämättä keskityttävä 

joihinkin koko toimintaa suppeampiin kokonaisuuksiin. 

 

Maakuntalain 13 § mukaisten neuvottelujen simulointiin siirrettävät asiat 

 

Talouteen, tuottavuuteen ja tehokkuuteen liittyviä asioita katsottiin olevan tarkoi-

tuksenmukaista nostaa maakuntalain 13 § mukaisten neuvottelujen simulointiin. 

Samalla tunnistettiin simulointiprosessin äärimmäisen tiukka aikataulu, joka saat-

taa vaikeuttaa neuvottelujen välistä tiedonsiirtoa. Lisäksi todettiin, että jos maa-

kunnalla vaikuttaisi olevan jokin erityinen haaste palvelujen järjestämisessä tai ra-

hoituksen riittävyydessä, se tulisi tuoda simuloinnissakin esiin. 

 

Yleisesti todettiin, että simuloinnin yhteydessä tulee automaattisesti simuloitavaksi 

myös yhteistyö ministeriöiden välillä. Maakuntatalouden neuvottelukunnan sihtee-

ristöä ei vielä ole olemassa, mutta samankaltaista yhteistyötä voidaan tehdä simu-

loinnin aikana epävirallisemmin ministeriöiden kesken. 
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3 Aluekehittämisen keskustelut 

 

Aluekehittämisen keskustelut ovat uusi alueiden kehittämisjärjestelmään syntyvä elementti, kun 

siirrytään maakuntahallintoon. Jatkossa vuosittain tapahtuvat valtion ja maakuntien väliset kes-

kustelut aluekehittämisestä ovat valtioneuvoston yhteinen prosessi ja ne osaltaan muodostavat 

pohjaa maakuntalain 13 § mukaisille neuvotteluille. Nämä keskustelut kokoavat yhteen eri hal-

linnonalojen alueiden kehittämiseen liittyviä asioita, ja niitä tarkastellaan horisontaalisesti. Alue-

kehittämisen keskustelut ja valmistelu ovat kokonaisuutta yhteen sovittava prosessi sekä val-

tioneuvoston sisällä että suhteessa maakuntiin. Keskustelut vastaavat tarpeeseen tiivistää sekä 

ministeriöiden välistä yhteistyötä että valtion ja maakuntien yhteistyötä myös sisällöllisissä ja 

strategisissa kysymyksissä.  

 

Hallituksen esityksen (HE 15/2017) luonnoksessa säädetään keskusteluista seuraavasti: 

Maakuntalain 13 §:ssä tarkoitetun neuvottelun tueksi ja valtioneuvoston ja maa-

kuntien välisen yhteistyön edistämiseksi valtio ja maakunnat keskustelevat vuo-

sittain alueiden kehittämisen tavoitteista ja toimeenpanosta. Keskustelut perustu-

vat valtioneuvoston aluekehittämispäätökseen ja aluekehityksen ajankohtaiseen 

tilannekuvaan. Keskusteluja koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. 

Keskustelujen tarkoituksena on valtion ja maakuntien yhteinen näkemys alueiden 

kehittämisen tavoitteista ja toimintaedellytyksistä. 

 

3.1 Aikataulu ja osallistujat 

Valmistautuminen vuoden 2018 alun aluekehittämisen keskusteluihin alkoi loppukesällä 2017. 

Syksyn aikana työ- ja elinkeinoministeriön kokoama aluekehittämisen prosesseja valmisteleva 

työryhmä valmisteli yhdessä maakuntien kanssa keskustelujen toteutustapaa sekä asialistaa. 

TEM kokosi maakuntien tilannetta laaja-alaisesti tilastojen valossa tarkastelevan märällisen ti-

lannekuvan. Maakunnissa valmistautuminen varsinaisiin keskusteluihin tapahtui maakunnan 

laadullisen aluekehityksen tilannekuvan luomisella syksyn aikana. Tilannekuvat toimivat myö-

hemmin keskustelujen pohjana. Maakunnat toimittivat valtioneuvostolle agendaehdotuksensa 

keskusteluun. Valtioneuvoston yhteistyössä analysoitiin maakuntien tilannekuvat sekä agen-

daehdotukset. Valtioneuvosto antoi oman palautteensa maakuntien tilannekuvaan ja lopullinen 

keskusteluagenda muodostettiin kunkin maakunnan ja valtion näkemysten pohjalta yhteis-

työssä. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön johtamat aluekehittämiskeskustelut järjestettiin tammi-helmi-

kuussa 2018. Jokaista maakuntaa kohden keskusteluun oli varattu 2,5 tuntia, jonka puitteissa 

keskusteltiin kyseessä olevan maakunnan kannalta tärkeistä aluekehittämisen kysymyksistä ja 

alueen elinvoiman kehitysnäkymistä seuraavien vuosien ja vuosikymmenien aikana. Keskuste-

lukierros alkoi Varsinais-Suomen keskustelutilaisuudella 30.1. ja päättyi Etelä-Savon keskuste-

luihin 14.2.  

 

Keskusteluihin osallistui joko etäyhteyden kautta tai paikan päällä Helsingissä yhteensä useita 

satoja maakuntauudistuksen valmistelijoita. Jokaisessa keskustelutilaisuudessa oli paikalla sekä 

useita maakuntien toimijoita, jotka edustivat muun muassa maakuntahallituksia, maakuntien 

liittoja, ELY-keskuksia, maakuntien väliaikaisia valmistelutoimielimiä, alueen kaupunkeja ja 

muita kuntia, TE-toimistoja, alueellisia kehitysyhtiöitä ja korkeakouluja. Osallistujien kokoon-

pano vaihteli maakunnittain. Valtioneuvoston ja asiantuntijaorganisaatioiden puolelta tilaisuuk-

siin osallistui edustajia liikenne- ja viestintäministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, 

opetus- ja kulttuuriministeriöstä, sisäministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, ympäristö-

ministeriöstä ja valtiovarainministeriöstä sekä liikennevirastosta.  
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3.2 Tavoitteet 

Maakuntauudistuksen simuloinnin suunnitelmassa aluekehittämiskeskusteluille asetettiin seu-

raavat tavoitteet:  

 saada käsitys siitä, millaisia valmisteluja keskusteluprosessi vuosittain mi-

nisteriössä ja maakunnissa vaatii ja millä tavalla se toteutetaan 

 saada käsitys keskustelujen sopivasta strategisesta tasosta ja agendan muo-

dostamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi 

 saada käsitys siitä, millainen on aluekehittämiskeskustelujen lopputulos ja 

miten se kytkeytyy maakuntalain 13§ :n mukaisten neuvottelujen valmiste-

luun  

 saada käsitys, miten aluekehityksen tilannekuva muodostetaan ja miten sitä 

hyödynnetään keskusteluihin valmistauduttaessa. 

 

Tavoitteena oli näin ollen tunnistaa ja muodostaa alke-keskustelujen, maakuntien tilannekuvien 

sekä valtioneuvoston niihin antamien kirjallisten kommenttien kautta maakuntien ja valtioneu-

voston yhteinen näkemys maakunnan aluekehittämisen ja elinvoimasta sekä alueellisista vah-

vuuksista ja kehityskohteista sekä tarvittavista toimenpiteistä. Keskustelujen haluttiin myös tuo-

van lisää yhteistä tietopohjaa myöhemmin keväällä käytyihin maakuntien yleiskatteellisen ra-

hoituksen neuvotteluihin ja julkisen talouden suunnitelman (JTS) valmistelutyöhön. 

 

3.3 Maakunnittaiset keskustelut: tilannekuvat, aihepiirit ja keskeisimmät johto-

päätökset 

Maakuntien tilannekuvat jakaantuivat laadulliseen ja määrälliseen osioon. Maakunta vastasi laa-

dullisen tilannekuvan valmistelusta, ja TEM kokosi märällisen tilannekuvan. Simuloinnissa tilan-

nekuvien tavoitteena oli antaa valtioneuvostolle tietoa maakunnan tilanteesta ja tunnistaa maa-

kuntien alueellisen kehityksen kannalta tärkeitä indikaattoreita, joiden perusteella vuosittain ke-

rättyä tietoa analysoimalla pystyttäisiin luomaan jatkumo ja seuranta maakunnan alueellisesta 

kehityksestä.  

 
Seuraavaksi esitellään lyhyesti maakuntien tilannekuvat, keskustelujen aihepiirit ja keskeisim-

mät johtopäätökset. Tiedot perustuvat maakuntien ja työ- ja elinkeinoministeriön asiakirjoihin.  

 

3.3.1 Etelä-Karjala 

Etelä-Karjala on noin 131 000 asukkaan maakunta. Alueen väestö vähenee, ikääntyy ja keskit-

tyy alueen suurimpiin kaupunkeihin Lappeenrantaan ja Imatralle. Väestöllinen huoltosuhde 

(64,9 %) on alle maan keskitason (59,1 %). Maahanmuutto paikkaa osittain maan sisäisen 

muuttoliikkeen aiheuttamaa väestökatoa.  

 

Maakunta on kärsinyt teollisuuden rakennemuutoksesta, mutta yleisen taloustilanteen parane-

minen, teollisuuden elpyminen (kärjessä ohjelmistoteollisuus) sekä matkailu ovat nostaneet 

maakunnan talouden kasvuun vuosina 2016 ja 2017. Piristymisestä huolimatta Etelä-Karjalan 

taloudellinen huoltosuhde (164,5) on selvästi koko maan keskiarvoa (143,2) huonompi ja myös 

maakunnan työllisyysaste (64,6 %) jää kansallisen keskiarvon (68,7 %) alle. Työttömien suu-

resta osuudesta huolimatta muutamalla kasvualalla (ohjelmistoala) kärsitään osaavan työvoi-

man puutteesta. Alueen koulutus- ja innovaatiotoiminnan keskuksena toimii Lappeenrannan 

Skinnarilan kampus, jossa toimivat korkeakoulut LUT ja Saimia. Uutta liiketoimintaa tavoitellaan 

maakuntaan puhtaan energian, ympäristön, uusien teollisten menetelmien ja materiaalien sekä 

älykkäiden palvelujen aloilla.  
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Etelä-Karjalan keskustelujen aiheet ja johtopäätökset 

 

Etelä-Karjalan aluekehittämiskeskustelu jaettiin neljään pääteemaan, jotka olivat:  

1)  Alueelliset erityispiirteet, joista tärkeimpinä itäraja ja Saimaan vesistö. 

2) Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen 

3) Yritysten ja aluetalouden kasvua ja uusien yritysten syntymistä tukevan T&K&I 

toiminnan ja koulutuksen kehittäminen 

4) Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus. 

 

Keskusteluissa Etelä-Karjalan kehittämisen todettiin perustuvan neljään vahvuuteen. Ensimmäi-

nen näistä on alueen elinkeinorakenteen perustuminen vientiteollisuuteen. Teollisuuden raken-

nemuutoksesta huolimatta metsä- ja terästeollisuus toimii maakunnan talouden moottorina ja 

suurten investointien toteuttajana. Toinen maakunnan vahvuuksista on erikoistunut ja yhteis-

työtä tekevä korkeakoulusektori. Korkeakoulut vetävät nuoria ihmisiä alueelle, mutta maakun-

nassa on vielä ongelmia heidän sitouttamisekseen Etelä-Karjalaan. Myös alojen tarjontaa tulisi 

monipuolistaa: opetus on painottunut teknillisille aloille, joihin hakeutuu selvästi enemmän mie-

hiä kuin naisia. Työvoimapulan ja työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaanto-ongelman korjaa-

miseksi myös ohjelmistoalan koulutuspaikkojen lisääminen maakunnassa olisi tärkeää. Etelä-

Karjalassa tulee myös kehittää maahanmuuttajien kotouttamista, jotta rajan yli saapuvat osaa-

vat työntekijät pääsisivät paremmin osaksi yhteiskuntaa.  

 

Kolmas ja neljäs vahvuus liittyvät Etelä-Karjalan maantieteeseen. Itäraja ja Saimaa antavat 

mahdollisuuksia matkailun ja liiketoiminnan edistämiseksi. Talouspakotteet Venäjää kohtaan 

ovat vaikuttaneet Etelä-Karjalan vientiin erityisesti elintarvikealalla, mutta maakunnan viideltä 

rajanylityspaikalta tehtiin vuonna 2017 lähes viisi miljoonaa rajanylitystä. Henkilöiden rajalii-

kenne tuottaa ostos- ja muuna matkailutuloina noin 180 miljoonaa euroa. Saimaan alueen mat-

kailupalvelujen kehittäminen lisäisi matkailijoiden määrää tulevaisuudessa. Infrastruktuurin 

osalta Lappeenrannan lentokenttään on panostettu matkustajamäärien ja lentoreittien lisää-

miseksi. Seuraavana vuorossa on Saimaan kanavan kunnostus, jonka alkuvaihe maksaa 9,5 

miljoonaa euroa. Jatkoa ajatellen rajamaakunnassa toivottiin, että myös ulkoministeriö osallis-

tuisi Etelä-Karjalan kanssa käytäviin keskusteluihin. 

 

3.3.2 Etelä-Pohjanmaa 

Etelä-Pohjanmaan asukasluku oli vuoden 2016 lopussa 191 850 henkilöä. Maakunnan väkiluku 

on pienentynyt useamman vuoden ajan johtuen syntyvyyden laskusta, väestön ikääntymisestä 

ja muuttotappioista, ja trendin odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Viime vuosina kasva-

neesta maahanmuutosta huolimatta ulkomaalaisten osuus väestöstä on edelleen kansallisessa 

vertailussa maakunnista pienin (1,7 %). Maakunnan väestöllinen huoltosuhde (68 %) on eräs 

maan heikoimmista ja selvästi alle keskiarvon (59,1 %). Maakunnan asutus on keskittynyt Sei-

näjoelle, jonka asukasluku on kasvanut huomattavasti 2000-luvulla. Muuten asutus on hajaan-

tunut maaseudulle.  

 

Etelä-Pohjanmaalla sosiaali- ja terveyspalvelut sekä teollisuus työllistävät eniten väestöä, mutta 

myös maatalouden merkitys maakunnan elinkeinorakenteessa on käynnissä olevasta rakenne-

muutoksesta huolimatta suuri. Maakunnan materiaalien mukaan ruuan jalostus tuottaa lähes 

neljäsosan alueen bruttokansantuotteesta (BKT) ja työllistää 21 % työllisistä. Maakunnan työt-

tömyysaste oli lokakuussa 2017 8,0 %, mikä on koko maan keskiarvoa (8,8 %) parempi lukema. 

Ongelmana kuitenkin on, että työttömien työnhakijoiden koulutustaso on osittain matala ja 21 

prosentilla korkein koulutus on perus- tai kansakoulu. Korkeakoulutettujen osuus koko maakun-

nan yli 25-vuotiaasta väestöstä on 30,1 % ja jää kansallisen keskiarvon (35,3 %) alle. Maahan-

muuttajista työikäisiä on peräti 96 %, joten onnistunut kotouttaminen toisi maakuntaan lisää 

työvoimaa.  
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Etelä-Pohjanmaan keskusteluteemat ja johtopäätökset 

 

Etelä-Pohjanmaan aluekehittämiskeskustelu jaettiin kahteen pääteemaan, jotka olivat: 

1) Ruoka kestävän kasvun lähteenä 

2) Väestön hyvinvointi. 

 

Johtopäätöksissä todettiin, että Etelä-Pohjanmaan vahvuutena on toimiva alkutuotanto lähellä 

jalostavaa teollisuutta. Ruokatuotannossa maakunnan kannattaa jatkossakin panostaa ruuan 

laatuun sekä jäljitettävyyteen, jota tulee myös markkinoida enemmän. Maakunnassa on myös 

maataloutta tukevaa koulutusta (mm. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti), jota tulee tuoda 

esille myönteisessä valossa. Digitalisaatio ja robotisaatio ovat maatalouden kasvavia trendejä, 

minkä vuoksi digivalmiuksien ja osaamisen edistämiseen on tärkeää tarttua. Kokonaisuuden 

kannalta haastavimpia kysymyksiä ovat maatalouden rakennemuutokseen vastaaminen ja työ-

voiman saatavuuden parantaminen alalla, joka ei heikon kattavuuden takia näyttäydy erityisen 

houkuttelevana.  

 

Edellä mainittujen haasteiden lisäksi keskustelussa pohdittiin tutkimus, kehitys- ja investointi-

osaamisen ja rahoituksen saatavuuden parantamista sekä raskaiden kuljetusten edellyttämä lii-

kenneinfrastruktuurin kuntoa. Keskusteluissa tunnistettiin maakunnan teiden korjausvelka. Ha-

jautetusti asutetulle maaseutumaakunnalle myös alempiasteisen tieverkon sekä toimivien ja 

kattavien laajakaistayhteyksien ylläpito ja parantaminen ovat tärkeitä.  

 

Eriarvoistumisen ehkäisemiseksi keskusteluissa korostettiin luonnollisten kokoontumispaikkojen 

tärkeyttä. Kokoontumispaikat voivat toimia sosiaalisten tilojen ohella muun muassa liikkuvien 

palvelujen (esim. tietyt operatiiviset lääkäripalvelut) toimipaikkoina, joihin asukkaiden olisi 

helppo tulla. Erityisesti nuorten tilanne vaatii huomiota myös jatkossa. Nuorille suunnattua Oh-

jaamo-toimintaa halutaan kehittää edelleen ja samalla tukea etsivää nuorisotyötä, jonka avulla 

voidaan huolehtia paremmin nuorista, joiden opinnot syystä tai toisesta keskeytyvät. Eriarvoi-

suuden ehkäisyssä on tärkeää, että hallinnon eri osa-alueet ja julkiset palvelut toimivat yhteis-

työssä keskenään.  
 

3.3.3 Etelä-Savo 

Etelä-Savon väkiluku on noin 147 200 henkilöä. Väestö on viime vuosina vähentynyt yli tuhan-

nen hengen vuosivauhtia luonnollisen väestömuutoksen sekä muuttotappion seurauksena. 

Vuonna 2017 väkiluku pieneni peräti 1 700 henkilöllä. Muuttotappiota tasapainottaa maahan-

muutto. Väestö on myös ikääntynyt nopeasti ja yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on maan kor-

kein. Myös Etelä-Savon väestöllinen huoltosuhde (70,6 %) on huomattavan korkea koko maan 

keskiarvoon (59,1 %) nähden.  

 

Maakunnan talous (BKT:lla mitattuna) on kasvanut viime vuosina, mutta on silti maakunnista 

neljänneksi alhaisin (29 579 €/asukas). Palveluelinkeinot ovat selvästi suurin työllistäjä, mutta 

myös maa- ja metsätalous ovat tärkeitä elinkeinoja. Harvalukuiset isot firmat ovat vastuussa 

maakunnan viennistä.  Viime vuosien suosiollisesta kehityksestä huolimatta Etelä-Savon luvut 

talous- ja työllisyysindikaattoreilla mitattuna ovat muuta maata heikompia. Työllisyysaste (64,8 

%), työttömyysaste (10,1) ja taloudellinen huoltosuhde (175) ovat kaikki koko maan keskiar-

vojen (68,7 %, 8,8 %, 143,2) huonommilla puolilla. Maakunta haluaa hyödyntää Saimaan luon-

non matkailupotentiaalia, kehittää kestävää biotaloutta ja luoda innovaatioita metsä-, vesi- ja 

ruokateollisuudessa. Kannustuksesta huolimatta maakunnan yritysten panostukset tutkimus- ja 

kehitystoimintaan näillä kärkialoilla ovat kuitenkin olleet varsin vähäiset.  
 
Etelä-Savon keskustelujen aihepiirit ja johtopäätökset 
 
Etelä-Savon aluekehittämiskeskustelu jaettiin neljään pääteemaan, jotka olivat: 

1) Etelä-Savon kärkialojen kasvu ja kansainvälistyminen  

2) Liikennejärjestelmä  

3) Saimaa Etelä-Savon kehityksen alustana 

4) Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus.   
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Keskustelujen johtopäätöksenä toimijat tunnistavat, että metsä, vesi- ja ruokateemat sopivat 

Etelä-Savon aluekehittämisen pohjaksi, mutta maakunta kaipaa valtion tukea investointeihin ja 

yritysten yhteistyöhankkeiden toteutumiseen sekä viennin edistämiseen. Valtio on investoinut 

alueen liikenneverkon parantamiseen satoja miljoonia euroja viime vuosina. Alueella tapahtuu 

hyvää kehitystyötä kärkiteemojen osalta, mutta kehityspotentiaalia ei ole vielä kulutettu lop-

puun. Korkeakoulujen (AMK) merkitys maakunnalle on sekä väestörakenteen että työvoiman 

koulutuksen kannalta suuri. Etelä-Savon väestön koulutustaso on maan yleistä tasoa matalampi 

ja leikkaukset korkeakoulujen aloituspaikkoihin sekä yliopistokoulutuksen lopettaminen Savon-

linnassa ovat tehneet kolauksia sekä maakunnan kykyyn houkutella nuoria että maakunnan 

kaupunkien elinvoimaan. 

 

Keskusteluissa nousi huoli maakunnan yritysten kilpailukyvystä maakuntaa suuremmilla mark-

kinoilla, sillä digitalisaatio ei ole edistynyt yhtä nopeasti kuin muualla ja investoinnit ovat vä-

hissä. Myös maakunnalle tärkeän matkailun saralla Etelä-Savon mahdollisuudet toimia kestävän 

matkailun työkalujen kehittäjänä ovat rajalliset. Toisaalta Etelä-Savossa ollaan kiinnostuneita 

erilaisista pilottihankkeista, joissa maakunta voisi toimia kokeilualustana toisen asteen koulu-

tuksen, liikennepalveluiden tai palveluketjujen kehittämisessä.  

 

Hyvinvoinnin ja terveyden saralla aluekehittämiskeskusteluissa vahvistettiin linjaa, jolla Etelä-

Savon tulee valmistautua väestön ikääntymiseen ennakoivan terveyden edistämisen ja tervey-

den ylläpitämisen keinoin sekä uusia (digitaalisia) palveluratkaisuja kehittäen. Maakunta haluaa 

luoda kokonaisvaltaista hyvinvointia luonto-, kulttuuri- ja sosiaalisten palvelujen kautta. Tässä 

työssä eri väestöryhmien (esim. nuoret, ikäihmiset, maahanmuuttajat) tarpeiden tunnistaminen 

sekä palveluiden räätälöiminen näille väestöryhmille on tärkeää.  

 

3.3.4 Kainuu 

Vuoden 2016 lopussa Kainuussa asui 74 803 henkilöä. Maakunnan väestöstä yli puolet asuu 

maakuntakeskus Kajaanissa, johon maakunnan ikääntyvä väestö myös keskittyy. Maakunnan 

väestöllinen huoltosuhde (66,7 %) ylittää kansallisen keskiarvon (59,1 %). Kainuun kehitysnä-

kymät ovat muuttuneet paremmiksi viime vuosina, sillä maakunnan aluetalous ja maakunnalle 

tärkeä ulkomaisten matkailijoiden määrä ovat nousussa. Samalla maakunnan työttömyys (10,4 

%) on alentunut kaksi vuotta putkeen ja käynnissä on positiivinen rakennemuutos, joka vauh-

dittaa kasvua etenkin biotaloudessa. Kainuussa on tehty rohkea investointisuunnitelma, jonka 

arvo on noin 1,8 miljardia euroa. Suurin hankkeista on Paltamoon suunniteltu biojalostamo, 

jonka arvo olisi 900 miljoonaa euroa.  

 

Kehityksestä huolimatta rakenteellinen työttömyys, alhainen työllisyysaste (62,7 %) ja voima-

kas muuttotappio asettavat paineita maakunnan aluekehittämiseen. Väestön ikääntymisestä 

johtuen taloudellinen huoltosuhde (177,7) on Kainuussa maan korkein ja BKT asukasta kohden 

maan alhaisin (27 160 €). Toisaalta maakunnan väestön alhainen koulutustaso luo kasvun es-

teitä joillakin aloilla. Terveyden ja hyvinvoinnin saralla Kainuussa on tapahtunut jakautumista, 

jossa suurin osa väestöstä voi hyvin, mutta pahoinvoivan väestön ongelmat pitkittyvät ja syve-

nevät.  

 

Kainuun keskustelujen aihepiirit ja johtopäätökset 

 

Kainuun aluekehittämiskeskustelu jaettiin kahteen pääteemaan, jotka olivat: 

 1) Aluetalouden kasvun vahvistaminen 

 2) Väestön hyvinvointi, terveys ja turvallisuus.  

 

Keskusteluissa todettiin, että Kainuussa on potentiaalia kestävän kasvun aikaansaamiseen. Hy-

vinvoinnin tukeminen ja eriarvoisuuden ehkäiseminen ovat keskeisiä kysymyksiä aluekehittämi-

sen kannalta. Pitkään jatkuneen väestökadon kääntämiseksi positiiviseksi muuttoliikkeeksi Kai-

nuuseen laaditaan väestöpoliittinen toimintaohjelma. Maakunta on käynnistämässä elinkeinopo-

liittista kokonaisanalyysiä työvoiman tarpeesta, jotta toimia pystytään suuntaamaan oikeille 
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aloille. Rohkeita investointeja alueen ja sen elinkeinojen kehittämiseen pidettiin hyvänä alueta-

louden, työpaikkojen ja muuttoliikkeen kannalta. Maakunnallisten ja yritysten tekemien inves-

tointien lisäksi kansallisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen sekä valtakunnallisten 

kasvupalvelujen (Visit Finland, Invest in Finland ja Business Finland) kohdentaminen Kainuuseen 

kehittäisi maakuntaa. Tutkimustoiminnan ja osaavan työvoiman koulutuksen kannalta AMK:n 

merkitys alueelle on suuri. 

 

Kainuussa on halua ryhtyä toimintakokeiluihin. Pilotit ovat alueen kehittämishaasteiden ratkai-

semiseen kohdistuvaa valtion ja maakunnan konkreettista yhteistyötä, jossa kainuulaiset toimi-

jat tekevät varsinaisen kehitystyön. Kainuussa toivotaan valtiolta konsultointia ja ohjausta pilo-

tin aikana sekä kokeilujen julistamista piloteiksi, mikä helpottaa muun muassa rahoituksen ha-

kemista. Aluekehittämisen keskusteluissa maakunta esitteli kolme pilottihanketta, jotka tukevat 

maakunnan strategisia tavoitteita. 

 

Ensimmäinen pilottihanke on Kainuun ELY-keskuksen ja TE-palveluiden yhteishanke Kainuun 

työllistämistä edistävästä työ- ja toimintakykykeskuksesta. Tavoitteena pilotissa on muodostaa 

allianssi, joka kokeilee työ- ja toimintakykyä edistävien palvelujen tehokasta yhteensovittamista 

sekä julkisten palvelujen että ostopalvelujen saralla. Hankkeen on määrä alkaa syksyllä 2018, 

jotta testattava malli olisi maakunnan käytössä 2020.  

 

Toinen keskusteluissa käsitelty pilottihanke on Kainuun soten, yrittäjäjärjestöjen, kuntien, 

AMK:n ja älyliikennelabra-yhteistyöverkoston hanke, jossa testataan digitaalisten alustojen hyö-

dyntämistä julkisissa kuljetuspalveluissa, joiden merkitys on maantieteellisesti suuressa maa-

kunnassa suuri. ”Pilotin tavoitteena olisi, että kaikki julkisella rahalla hankitut kuljetuspalvelut 

erityisesti harvaan asutuilla alueilla ovat soveltuvin osin kaikkien niitä tarvitsevien käytössä.” 

Hanke on määrä toteuttaa vuosien 2018 ja 2019 aikana.  

 

Kolmas maakunnan esittelemä pilottihanke käsittelee yritysten kestävän kasvun ja investointien 

edistämisen toimintamallia, jossa pilotoidaan ulkomaisten investointien edistämistä maakun-

nassa. Pilotin toteuttavat vuosina 2018–2019 Kainuun Etu Oy, kunnat, ELY-keskus ja Kainuun 

liitto.  

 

3.3.5 Kanta-Häme 

Kanta-Hämeen väestö kasvoi vuosien 1995 ja 2012 välillä merkittävästi muuttoliikkeen ansiosta, 

mutta vuodesta 2014 lähtien maakunnan väkiluku (noin 172 700) on maahanmuutosta huoli-

matta pienentynyt. Maakunnan väestöllinen huoltosuhde on 64,5 %, mikä on muuta maata kor-

keampi. Hyvä saavutettavuus kasvavien maakuntien (Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa) 

keskellä on Kanta-Hämeen valttikortti. Alueella matkustaminen töihin toiseen maakuntaan on 

yleistä. 

 

Taloudessa maakunnan yleiset kehitysnäkymät ovat positiiviset. Yritysten liikevaihto ja henki-

löstömäärät ovat kasvussa ja työllisyysaste (68,7 %) on maakunnista kuudenneksi korkein sa-

malla kun työttömyysaste (6,6 %) on alle maan keskiarvon (8,8 %). Talouskasvun ja väestön 

vähenemisen takia maakunnassa on kuitenkin pulaa osaavasta työvoimasta varsinkin (me-

talli)teollisuudessa ja rakentamisessa sekä jonkin verran myös sosiaali-, terveys- ja opetusalalla. 

Luonnonvara-alalla maakunnassa on keskimääräistä vahvempi yrityspohja. Hyvistä talousnäky-

mistä ja yritysten kasvusta huolimatta yritysten tutkimus- ja kehitysmenot suhteessa liikevaih-

toon ovat alle kansallisen keskiarvon. Kehitystoiminnan lisäämisessä alueen korkeakoululla (Hä-

meen AMK) ja suurimmalla T&K-toimijalla eli Luonnonvarakeskuksella on tärkeä rooli.  

 

Kanta-Hämeen keskustelujen aihepiirit ja johtopäätökset 

 

Kanta-Hämeen aluekehittämiskeskustelu jaettiin viiteen pääteemaan, jotka olivat: 

1) Suomen kasvukäytävän (Helsinki-Hämeenlinna-Tampere) kehittämiskokonai-

suus 

2) Maakunnan kärkialojen kehittäminen 
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3) Saavutettavuus: tie-, raide ja tietoliikenteen kehittäminen 

4) Forssan seudun rakennemuutos; työllisyyden, yritystoiminnan ja väestökehi-

tyksen vahvistaminen 

5) Hyvinvointi, kumppanuus ja osallisuus. 

  

Johtopäätöksissä todettiin, että kasvukäytävän kehittämisessä Kanta-Hämeellä on vyöhykkeen 

maantieteellisesti keskimmäisenä osana tärkeä rooli vyöhykkeen päiden yhteen kytkemisessä. 

Kasvukäytävää voidaan hyödyntää vielä nykyistä enemmän niin asukkaiden ja yritysten kuin 

matkailijoidenkin houkuttelemiseksi Kanta-Hämeeseen. Apuna voidaan käyttää digitalisaatiota 

sekä erilaisia kasvu- ja kehittämispilotteja. Samalla on pidettävä huolta siitä, että kasvukäytävän 

luonutta päärataa korjataan ja sen kapasiteettia lisätään tulevaisuudessa.  

 

Maakunnan kärkialoja (luonnonvara-ala, elintarviketeollisuus, valmistava teollisuus) kehitettä-

essä on heräteltävä yritysten kasvuhaluja ja toisaalta korjattava alueella olevia työvoiman ja 

työpaikkojen kohtaanto-ongelmia. Maakunta haluaa olla mukana digialan ekosysteemityössä ja 

panostaa erilaisiin digitaalisiin ratkaisuihin (esim. 5G-mobiiliteknologia, liikennealan automaatio 

ja tekoälyn PPP-ratkaisut). Kanta-Hämeessä kärsitään nuorten poismuuton ongelmasta, kun 

opiskeluikäiset nuoret siirtyvät maakunnasta muualle opiskelemaan. Oppilaitosyhteistyön lisää-

minen voisi parantaa tilannetta. Samalla maakunnan yritysten kannalta olisi tärkeää nostaa kär-

kialojen houkuttelevuutta, sillä esimerkiksi metallialalle on kannustimista huolimatta vaikeaa 

saada työntekijöitä. Aloille, joilla on työvoimapulaa, voidaan työllisyysmäärärahoilla kohdentaa 

jatko- ja täydennyskoulutuksia.   

 

Kanta-Hämeen sisäisen eriytymisen pysäyttämiseksi Forssan seudun elinvoimaa tulisi lisätä, sillä 

seudun taloudellinen ja väestöllinen huoltosuhde ovat heikkoja ja työllisyysaste muuta maakun-

taa matalampi. Korjausehdotuksina esitettiin koulutuspaikkojen kohdentumista alueen kannalta 

keskeisille aloille sekä seudun saavutettavuuden kannalta ensisijaisen valtatie 2:n perusparan-

nusta.  

 

Hyvinvoinnin lisäämiseksi maakunnassa pyritään sitouttamaan asukkaat vahvemmin osaksi hy-

vinvoinnin kokonaisvaltaista kehittämistä. Kanta-Hämeen kannalta keskeistä on myös ihmisten 

pitäminen työkuntoisina työuran loppuun saakka sekä maahanmuuttajien kotouttaminen ja saa-

minen työmarkkinoille. Samalla tulee huolehtia lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnista sekä 

monipuolisesta asuntopolitiikasta, jolla tarjotaan erilaisia asumisvaihtoehtoja kaikille ihmisryh-

mille.  

 

3.3.6 Keski-Pohjanmaa 

Keski-Pohjanmaa on väestöllisesti pieni maakunta hieman noin 69 000 ihmisen väkiluvullaan. 

Alueen asukkaista 9 % on ruotsinkielisiä. Maakunnan väestökehitys on ollut viimeisen 10 vuoden 

ajan positiivista luonnollisen väestönlisäyksen ja maahanmuuton ansiosta. Muuttoliike on kui-

tenkin suuntautunut maakunnasta poispäin sekä maakunnan sisällä Kokkolaan (48 000 asu-

kasta). Lasten (alle 15 v.) osuus maakunnan väestöstä on korkea (19,1 % väestöstä), mutta 

työikäisten määrä maakunnassa on laskussa ja ikäryhmistä suurin kasvu tapahtuu yli 65-vuoti-

aissa. Työikäisten määrän on kuitenkin laskettu kääntyvän kasvuun 2030-luvulla.  

 

Maakunnan työllisyysaste oli vuonna 2016 73,1 %, mikä ylittää koko maan tason (68,7 %) 

selvästi.  2000-luvulla Keski-Pohjanmaan asukasta laskettu bruttokansantuote on kasvanut 

enemmän kuin missään muussa maakunnassa. Nousun takana on maakunnan vientiteollisuuden 

hyvä vire, joka on kuitenkin riippuvainen muutaman kansainvälisen suuryrityksen menestyk-

sestä. Keski-Pohjanmaalla alkutuotanto (8,6 % työllisistä) ja teollisuus (14,9 %) työllistävät 

koko maan keskiarvoa (3,3 %, 12,9 %) enemmän ihmisiä. Maakunnan työpaikat ja suurimmat 

investoinnit ovat keskittyneet Kokkolan kaupunkiin ja Kokkolan suurteollisuusalueelle, jossa toi-

mii muun muassa epäorgaanisen kemian- ja metalliteollisuuden yrityksiä. Hyvien työllisyysluku-

jen varjopuolena huolta aiheuttaa pitkäaikaistyöttömien osuuden kasvu.   
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Keski-Pohjanmaan keskustelujen aihepiirit ja johtopäätökset 

 

Keski-Pohjanmaan aluekehittämiskeskustelu jaetiin viiteen pääteemaan, jotka olivat: 

1) Keski-Pohjanmaan kärkialojen (biotalous, kemianteollisuus, energiaklusteri) 

kehittäminen 

2) Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen  

3) Yritysten ja aluetalouden kasvua ja uusien yritysten syntymistä tukevan T&K&I-

toiminnan ja koulutuksen kehittäminen 

4) Saavutettavuus (ml. alueellisen kilpailukyvyn parantaminen) 

5) Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus. 

 

Keskusteluissa todettiin, että myönteinen työllisyyskehitys on aiheuttamassa kasvun esteitä, 

joihin on puututtava osaavan työvoiman saatavuutta lisäämällä. Maakunnassa työvoimapulaa 

koetaan niin kaupungeissa kuin maaseutualueilla. Erilaisia rekrykoulutus/oppisopimusmalleja on 

käytetty paikkaamaan pahinta työvoimapulaa, mutta työssäoppimispaikkoja tarvittaisiin lisää. 

Lisäksi maakunnassa tulee panostaa imagomarkkinointiin ja alueen vetovoimatekijöiden koros-

tamiseen. Keski-Pohjanmaalla kaivataan työperäistä maahanmuuttoa ja työvoimaa houkutellaan 

myös maan rajojen ulkopuolelta.  

 

Keski-Pohjanmaan kärkialojen (biotalous, kemianteollisuus, energia) kehittäminen vaatii sit-

keyttä ja pitkäjänteisyyttä. Kehitystä on rahoitettu jo pitkään EU-rahoituksella ja hankkeisiin 

haetaan tukea myös jatkossa. Monipuolista yritystoimintaa tukevat T&K-organisaatiot sekä kou-

lutusorganisaatiot, mutta myös maakunnan hyvät liikenneyhteydet niin maanteiden ja raiteiden 

kuin laajakaistayhteyksien muodossa. Kokkolan lentokenttä palvelee maakunnan tarpeita, mutta 

toiminnan jatko on riippuvainen kysynnästä. Alueen vetovoiman ja investointien kannalta saa-

vutettavuudesta (esim. tieverkon kantokyky suurille kuljetuksille) huolehtiminen on tärkeää. Di-

gitalisaatiolla voidaan kehittää palveluiden saavutettavuutta joidenkin palveluiden ja asiakkaiden 

osalta, mutta samalla myös liikenne- ja laajakaistaverkosta tulee pitää huolta.  

 

Keski-Pohjanmaalla halutaan kehittää lupapalveluja sujuvammaksi yritysten ja asukkaiden tar-

peita varten. Tavoitteena on muodostaa seurattavien indikaattorien kokonaisuus, jonka avulla 

maakuntaa kehitetään monialaisesti eri toimijoiden kesken. Tämä yhteistyöhön, tietoon ja en-

nakointiin perustava maakunnan kehittäminen on hyvällä alulla ja toimintamallia voitaisiin so-

veltaa myös muissa maakunnissa.  

 

3.3.7 Keski-Suomi 

Keski-Suomen maakunnassa asui vuonna hieman yli 276 000 ihmistä. Voimakkaasta kaupun-

gistumiskehityksestä, jonka veturina alueella toimii yliopistokaupunki Jyväskylä, huolimatta 26 

% keskisuomalaisista asuu harvaan asutulla maaseudulla. Väestöennuste ennakoi maakunnan 

väkiluvun kasvavan tulevaisuudessa etenkin Jyväskylän seudun vetämänä. Vaikka 15-24 –vuo-

tiaiden ikäryhmässä Keski-Suomi on muuttovoittoaluetta, työikäisten osuus maakunnassa pie-

nenee ja vanhusväestön osuus kasvaa tulevaisuudessa. Vuonna 2016 Keski-Suomen väestölli-

nen huoltosuhde oli 61,6 %, joka on hieman kansallista keskiarvoa korkeampi. 

 

Maakunnan työpaikoista lähes 70 % on yksityisellä sektorilla ja alle 10 työntekijän mikroyritys-

ten osuus on kansallisesti korkea. Teknologia- ja metsäteollisuus kattavat 80 % maakunnan 

viennistä, ja Äänekoskelle rakennettavan biotuotetehtaan valmistuessa maakunnan viennin en-

nakoidaan yltävän kaikkien aikojen parhaimpaan tulokseen. Väestönkasvu Jyväskylän alueella 

on puolestaan lisännyt yrityksiä sekä asuntojen ja julkisen infrastruktuurin rakentamista. Inves-

toinneista huolimatta työttömyysaste on Keski-Suomessa edelleen korkea (12,1 %), mutta ti-

lanne on parantumaan päin. Toisin kuin monissa maakunnissa, Keski-Suomessa ei esiinny pulaa 

osaavasta työvoimasta, sillä alueella on paljon hyvin koulutettua nuorta väestöä. Väestön ja 

korkeakoulujen keskittyminen näkyy siinä, että Jyväskylän seutu muodostaa 90 % maakunnan 

T&K toiminnasta. Maaseudun näkökulmasta kehitystoiminta keskittyy biotalouteen ja matkailun 

edistämiseen. Ongelmana on kuitenkin julkisen liikenteen riittämättömyys sekä liikenneväylien 

korjausvelka pääteiden ulkopuolella.   
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Keski-Suomen keskustelujen aihepiirit ja johtopäätökset 

 

Keski-Suomen aluekehittämiskeskustelu jaettiin neljään pääteemaan, jotka olivat: 

1) Keski-Suomi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen maakuntana 

2) Osaava työvoima sekä koulutus- ja tutkimustoimijoiden ja elinkeinoelämän in-

novaatioyhteistyö 

3) Bio- ja kiertotalouden mahdollisuuksien hyödyntäminen 

4) Saavutettavuus kasvun edistäjänä 

 

Keskusteluissa todettiin, että Keski-Suomi haluaa profiloitua hyvinvoinnin ja terveyden edistä-

misen maakuntana, jossa panostetaan sairauksien ehkäisyyn hyvien ennakoivien palvelujen ja 

liikuntamahdollisuuksien avulla. Hyvinvointi- ja terveyspalvelut sekä alan tutkimus ovat keskit-

tyneet Jyväskylään, jossa toimii myös Suomen ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta. 2020 kau-

punkiin valmistuvat uusi Keski-Suomen keskussairaala ja Pohjoismaiden suurin sisäliikuntakes-

kus. Hyvinvointiin ja terveyteen keskittyminen vastaa myös maakunnan omaan tarpeeseen, sillä 

maakunnan kuntien väliset terveyserot ovat kansallisesti vertaillessa maan suurimmat ja peräti 

26 % työikäisistä kokee, ettei jaksa työskennellä eläkeikään asti.  

 

Vaikka Keski-Suomen tilanne osaavan työvoiman tarjonnan suhteen on toistaiseksi hyvä, tulee 

maakunnan jatkaa toimia työelämän kohtaanto-ongelman välttämiseksi ja vähentämiseksi. 

Maakunnassa on monipuoliset koulutusmahdollisuudet, jotka mahdollistavat koulutuksen kehit-

tämisen työelämän tarpeiden mukaan. Kasvupalvelujen valmistelutyössä ehdotetaan pilotointi-

mahdollisuuksien ja allianssimallin mahdollisuuden selvittämistä yhdessä alueen kuntien kanssa. 

Palveluiden järjestämisen, luontomatkailun ja alueen runsaan metsäteollisuuden näkökulmasta 

pääteiden ulkopuolisen tieverkoston kunnon täytyy olla riittävän hyvä eri toimijoiden tarpeisiin 

nähden. Suomen keskellä sijaitsevana maakuntana Keski-Suomen liikennejärjestelmä- ja saa-

vutettavuuskysymykset ovat tärkeitä myös kansallisen saavutettavuuden näkökulmasta tarkas-

teluna. 

 

Keski-Suomen päätös nostaa biotalous yhdeksi strategisista kärjistä on perusteltu valinta, joka 

tukee maakunnan tärkeimmän vientialan kehitystä myös jatkossa. Äänekosken biotuotetehtaan 

toiminnan käynnistyminen on merkittävä piristysruiske koko maakunnalle. Tehtaan täysi inno-

vaatiopotentiaali saadaan kuitenkin hyödynnettyä vain, mikäli tietoa jaetaan avoimesti eri toi-

mijoiden kesken. Maakunnassa on myös investoitu puurakentamiseen, jossa alueen toimijoiden 

osaaminen on vahvaa. Jyväskylä on kansallinen edelläkävijä puukerrostalorakentamisessa ja 

Keski-Suomella onkin mahdollisuus ottaa aktiivinen rooli maakuntien välisessä bio- ja kiertota-

louden osaamisen jakamisessa.  

 

3.3.8 Kymenlaakso 

Vuonna 2017 Kymenlaaksossa asukkaita oli noin 175 500. Kymenlaakso kuuluu maakuntiin, joi-

den väkiluku vähenee nopeasti sekä luonnollisen väestön vähenemisen että muuttoliikkeen seu-

rauksena. Haasteellista tilannetta täydentää se, että Kymenlaakson väestö ikääntyy ja työikäiset 

vähenevät samalla kun rakenteellinen työttömyys on suhteellisen korkealla tasolla. Kymenlaak-

son väestöllinen huoltosuhde (66,3 %) on koko maan keskiarvoa (59,1 %) heikompi ja heikke-

nee tulevaisuudessa.  

 

Teollisuuden rakennemuutos on koetellut maakuntaa. 2000-luvun aikana teollisten työpaikkojen 

määrä on vähentynyt lähes kolmasosan ja maakunnan BKT/asukas on tippunut maan keskiarvon 

alle. Maakunnan taloudellinen huoltosuhde (174,2) sekä työllisyysaste (62,1 %) kuuluvat maan 

heikoimpiin tuloksiin. Lisää haasteita aiheuttaa väestön alhainen koulutustaso, sillä peräti 31 

prosentilla maakunnan väestöstä ei ole perus/kansakoulun jälkeistä tutkintoa ja korkeakoulu-

tettujen osuus on alle neljännes työvoimasta (24,8 %), mikä on yli kymmenen prosenttiyksikköä 

koko maan keskiarvon (35,3) alapuolella.  

 

Kymenlaakson taloudelliset vahvuudet liittyvät sen asemaan tavaraviennissä: maakunnassa si-

jaitsee Suomen suurin yleissatama (Hamina-Kotkan satama) ja maakunta on viennin arvossa 
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mitattuna toinen Uudenmaan jälkeen. Kymenlaaksossa on myös investoitu viime vuosien aikana 

useisiin suurhankkeisiin (esim. Kotkan kantasatama ja Googlen datakeskus), joita on myös 

suunnitteilla seuraaville vuosille. Hyvä yleinen taloustilanne näkyy myös Kymenlaaksossa, jossa 

yritysten liikevaihto ja matkailijoiden määrät ovat nousussa.  

 

Kymenlaakson keskustelujen aihepiirit ja johtopäätökset 

 

Kymenlaakson aluekehittämiskeskustelu jaettiin kolmeen pääteemaan, jotka olivat: 

1) Uudistumisella kasvua  

2) Elinvoimaa alueiden verkostoitumisesta 

3) Hyvinvointia kumppanuuksilla.  

 

Keskusteluissa biotaloutta, digitalisaatiota ja logistiikkaa käsiteltiin alueen kehittämismahdolli-

suuksina. Kymenlaaksossa koetaan, etteivät rahoitusinstrumentit vastaa maakunnan tarpeita ja 

tue kehitystä tarpeeksi. Aluekehittämisen ja työvoiman saatavuuden kannalta alueen ammatti-

korkeakoulun merkitys on suuri samalla kun ylimaakunnallista koulutusyhteistyötä vahvistetaan. 

AMK on uudistanut koulutustaan, minkä ansiosta opiskelijoiden ja työttömien/työntekijöiden 

osaamista voidaan täydentää räätälöityjen täydennyskoulutusjaksojen avulla ilman kokonaisen 

tutkinnon suorittamista. Näillä keinoilla pyritään vastaamaan työelämän kohtaanto-ongelmiin ja 

väestön alhaisen koulutustason nostoon. Lisäksi Kymenlaaksossa on kiinnitettävä huomiota ra-

kennemuutoksen takia työttömäksi jääneiden tukitoimiin ja nuorten työllistymiseen.  

 

Maakunnan kehittymisen kannalta saavutettavuudesta huolehtiminen on tärkeää ja maakunta 

on nostanut Kotka-Kouvola –liikennekäytävän (valtatie 15) kehittämisen maakunnan kärkihank-

keeksi.  

Väestö elää pääosin kaupungeissa tai niiden lähistöllä, joten infrastruktuurihankkeiden pääpaino 

tulee olla kaupunkien välisten pääväylien kunnossapidossa. Myös raideliikenteen yhteyksiä tulee 

pohtia uudelleen, jotta tarve ja tarjonta kohtaavat nykyistä paremmin.  

 

Väestön hyvinvoinnin osalta Kymenlaaksossa on tunnistettu se, ettei hyvinvointi rajoitu sosiaali- 

ja terveyspalveluihin vaan hyvinvointi liittyy aluekehittämiseen laajasti. Maakunnan ja kuntien 

välille toivotaan vahvaa yhteistyötä tällä alueella. Toisaalta monet uuden maakunnan tehtävät, 

liikenneverkko ja maantiede (esim. vesistöt) yhdistävät maakuntia ja vaativat näin ollen myös 

ylimaakunnallista yhteistyötä. 

 

3.3.9 Lappi 

Maantieteellisesti Suomen suurimmassa maakunnassa on kaksi maakuntakeskusta (Kemi-Tornio 

ja Rovaniemi) ja noin 180 000 asukasta. Maakunnan väkiluku laskee, mutta väheneminen on 

ollut viime vuosina varsin hillittyä. Maakunnan sisäinen muuttoliike on voimakasta ja suuntautuu 

maakuntakeskuksiin. Maakuntaan muuttavista ihmisistä suurin osa (vuonna 2015 69 %) on 20-

49 –vuotiaita, mutta samaan aikaan muuttotappiota tapahtuu etenkin opiskelijoiden keskuu-

dessa. Maakunnan huoltosuhde (62,5 %) on hieman maan keskiarvon (59,1 %) yläpuolella.  

 

Vaikka suurin osa Lapin työpaikoista on palvelusektorilla ja suurin osa yrityksistä on mikro- tai 

pk-yrityksiä, maakunnassa on myös vahvaa ja kasvavaa vientivetoista suurteollisuutta, jonka 

näkymät ovat hyvät. Liikevaihto kasvaa erityisen nopeasti kaivostoiminnassa, mutta kasvua on 

nähtävissä lähes kaikilla toimialoilla. Kasvun mukana maakuntaan on myös investoitu (Tornion 

LNG tuontiterminaali). Selvityksessä on myös muita suurinvestointeja (Kemin ja Kemijärven 

biojalostamohankkeet), joiden toteutuminen lisäisi maakuntaan merkittävästi työpaikkoja. Lapin 

työttömyysaste on laskenut neljänä vuonna peräkkäin, mutta on vielä yli 10 prosenttia. Lapissa 

kärsitään monen muun alueen tavoin työvoiman kohtaanto-ongelmista, joiden ratkaiseminen 

vauhdittaisi maakunnan talouskasvua. Ongelmiin on vastattu optimoimalla koulutusta vastaa-

maan alueen työvoimatarpeisiin sekä tuottamaan arktista erityisosaamista kansalliseen ja kan-

sainväliseen käyttöön.   
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Lapin keskustelujen aihepiirit ja johtopäätökset  

 

Lapin aluekehittämiskeskustelu jaettiin kahteen pääteemaan, jotka olivat: 

1) Arktisen talouden vahvistaminen 

2) Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus osana Lappi-brändiä.  

 

Keskustelujen johtopäätöksenä todettiin, että talouden kehittämisen kannalta merkittävin 

haaste on saada työ ja osaavat työntekijät kohtaamaan talouskasvun edellyttämässä tahdissa. 

Tavoitteen toteutumiseksi vaaditaan yhteistyötä ja hyvin toimivan korkeakouluverkoston ja am-

matillisen koulutuksen kehittämistä edelleen. Opetuksessa tulee huomioida nykyistä paremmin 

mahdollisuudet työssäoppimiseen, sillä monilla aloilla, kuten matkailussa, työntekijöiltä vaadi-

taan yhä erikoistuneempaa palvelua sekä taitoja, joita on vaikea oppia ilman työkokemusta. 

Samalla tulee miettiä rakentamista, jotta (sesonki)työntekijöille on tarjolla heidän tarpeisiinsa 

sopivia asuntoja. 

 

Lapin aluekehittämisessä tulee huomioida kansainvälisyys, maakunnan sisäinen moninaisuus 

sekä saamelaisten kysymykset ja alueen luonnonvarat. Lapilla on vahvat kansainväliset verkos-

tot eri toimijoiden (Pohjoismaat, Pohjoiskalotti, Barentsin Euroarktinen neuvosto, Arktinen neu-

vosto) kanssa. Tätä vahvuutta tulee hyödyntää myös osaamisen viennissä. Ylikansallisen rahoi-

tuksen ja koheesiopolitiikan merkitys Lapille on suuri, minkä takia uhkana on rahoituksen mah-

dollinen väheneminen.  

 

Pohjoisen sijainnin sekä pitkien välimatkojen takia saavutettavuuden kysymykset korostuvat 

Lapissa. Matkailun edistäminen vaatii hyviä liityntäyhteyksiä lento- ja rautatieasemille sekä li-

säsatsauksia lentoliikenteeseen ja infrastruktuuriin. Lapissa myös varaudutaan Koillisväylän 

avautumiseen laivaliikenteelle. Toisaalta digitalisaatio sekä toimivat laajakaistayhteydet paran-

tavat palveluiden saatavuutta ja etätyön mahdollisuuksia niillä alueilla, joille yhteyksiä on ra-

kennettu. Laajakaistaverkko ei kaikilla alueilla riitä elinkeinoelämän kasvaviin tarpeisiin.  

 

Lapissa on maan vahvin maakuntaidentiteetti, mutta kuntatasolla kotiseutunäkemykset ovat 

vahvoja ja yhteistyön tulee ylittää nämä identiteettirajat. Maakunta perustaa kehittämistoimin-

taansa vahvasti yhteistyöhön ja verkostoihin ja juuri näitä verkostoja tulee ylläpitää ja vahvistaa 

myös maakuntauudistuksen jälkeen palveluiden saatavuuden turvaamiseksi ja hyvinvoinnin 

edistämiseksi. Yhteistyön syventämiseksi onkin aloitettu neuvottelut Pohjois-Pohjanmaan ja La-

pin maakuntien ja Oulun, Rovaniemen ja Kemi-Tornion kesken.  

 

3.3.10 Pirkanmaa 

Pirkanmaa on yksi maan nopeimmin kasvavista maakunnista ja kasvun odotetaan jatkuvan 

myös tulevaisuudessa. Vuonna 2016 maakunnan väkiluku oli 512 848. Maakunta on jakautunut 

todella vetovoimaiseen ja nopeasti kehittyvään keskukseen sekä yhtä nopeasti heikentyviin 

reuna-alueisiin, minkä takia maakunnan kuntien väliset erot väestöllisessä ja taloudellisessa 

huoltosuhteessa ovat todella suuret: Tampereen väestöllinen huoltosuhde on 47,8 kun taas Vir-

roilla luku on 86,6. Taloudellinen huoltosuhde on paras Pirkkalassa (127,6) ja heikoin jälleen 

Virroilla (202,7).  

 

Teollisuuden merkitys Pirkanmaalle on suuri ja yli 94 prosenttia maakunnan viennistä (v. 2016) 

muodostui teollisuuden tuotteista. Väestönkasvun ja merkittävien julkisten ja yksityisten inves-

tointien ansiosta talouskasvua tapahtuu lähes kaikilla toimialoilla, mikä on lisännyt myös työvoi-

man kysyntää ja laskenut maakunnan korkeaa työttömyyttä (10,8 %). Investoinneista suurim-

pia ovat Tampereen raitiotien rakentaminen sekä Tampereen Kansi- ja Areena -hanke, joiden 

odotetaan lisäävän alueen vetovoimaa entisestään. Yritystoiminnassa kehityspotentiaalia löytyy 

vielä digitalisaation mahdollisuuksien (esim. verkkokauppa) hyödyntämisestä.  

 

Pirkanmaan väestö on hyvin koulutettua (korkeakoulutettuja 36,9 % väestöstä) ja maakunnasta 

löytyy monipuolista koulutusta niin toisella asteella kuin korkeakouluissa. Korkeakoulutusta py-

ritään Tampere3-prosessilla muokkaamaan entistä monipuolisemmaksi ja paremmin työelämän 
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tarpeita vastaavaksi. Tutkimus- kehitys ja innovaatiotoiminnan menot ovat laskeneet viime vuo-

sina, mutta ovat edelleen kansainvälisesti korkealla tasolla tehden Pirkanmaasta yhden Suomen 

T&K&I-toiminnan edelläkävijöistä. Maakunnan kehitystä tukee sen sijainti pääradan varrella 

Suomen kasvukäytävän (Helsinki-Hämeenlinna-Tampere) alueella. Liikenneväylien kunnossa-

pito ja julkinen ovat tärkeitä alueen kasvun sekä työmatkustamisen mahdollistamiseksi.  

 

Pirkanmaan keskustelujen aihepiirit ja johtopäätökset 

 

Pirkanmaan aluekehittämiskeskustelu jaettiin neljään pääteemaan, jotka olivat: 

1) Pirkanmaa innovaatiokeskittymänä (erityisesti Tampere3:n mahdollistamana) 

2) Osaavan työvoiman saatavuus 

3) Saavutettavuus 

4) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen poikkihallinnollisesti maakunnassa ja 

yhteistyö alueen kuntien kanssa. 

 

Keskustelun johtopäätöksenä todettiin, että Tampere3-prosessi tekee merkittävän muutoksen 

Pirkanmaan innovaatiotoimintaan, mikäli sille asetetut tavoitteet saavutetaan ja yhteistyö eri 

toimijoiden välillä lähtee käyntiin sulavasti. T3 tavoittelee kansainvälisesti vahvaa ja tunnistettua 

asemaa, jota voidaan hyödyntää tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden houkuttelemisessa. Pir-

kanmaa ja erityisesti Tampereen kaupunki ovat olleet aktiivisia alustojen kehittäjiä ja maakunta 

tarjoutuukin innovaatiopolitiikassa uusien asioiden kokeilijaksi. T&K&I-toimintaan haetaan ra-

hoitusta myös maan rajojen ulkopuolelta. Työttömyyden laskusta huolimatta Pirkanmaan työt-

tömyysaste on edelleen maakunnista kolmanneksi korkein ja tilanteen parantamiseksi erilaiset 

työ- ja koulutusratkaisut (työkokeilu, täydennyskoulutus) ovat keskeisessä asemassa. Myös 

kansainvälisen työvoiman parempaan hyödyntämiseen on potentiaalia.  

 

Saavutettavuuden osalta tunnistettiin Tampereen asema Suomen liikenteen solmukohtana, 

jonka kautta kulkee merkittävä osa maan henkilö- ja tavaraliikenteestä. Tampereella saavutet-

tavuutta parantaa raitiotien valmistuminen, mutta muuten väylä- ja rataverkon korjausvelka 

Pirkanmaalla on huomattava. Etenkään pääradan kapasiteetti ei riitä tukemaan henkilö- ja ta-

varaliikenteen kasvua.  

 

Hyvinvointia rakennetaan Pirkanmaalla alueen ja kuntien välisellä yhteistyöllä varhaislapsuu-

desta lähtien, mikä antaa hyvän pohjan uudistuksille. Maakunnassa on myös ainutlaatuinen hy-

vinvointistrategia, jossa hyvinvointi hahmotetaan terveyttä laajempana kokonaisuutena, johon 

kuuluvat esimerkiksi kulttuuripalvelut. Lisää panostuksia kaivataan ilman jatko-opintopaikkaa 

olevien nuorten tavoittamiseen, jotta syrjäytymistä ja eriarvoistumista pystytään ehkäisemään 

entistä paremmin.  

 

3.3.11 Pohjanmaa 

Noin 181 000 asukkaan Pohjanmaan väestökehitys on ollut 2000-luvulla pääosin positiivista. 

Väkilukua kasvattavat syntyvyys ja maahanmuutto, mutta maan sisäisen muuttoliikkeen tulos 

on negatiivinen. Väestöä muuttaa myös aiempaa enemmän Ruotsiin. Muuttoliikkeestä huoli-

matta väestön ennustetaan lähtevän kasvuun, jonka ansiosta maakunnan väkiluku lisääntyisi 

vuoteen 2040 mennessä noin 13 500 henkilöllä. Maakunnan väestöllinen huoltosuhde (64,9 %) 

on yli maan keskitason. Ikääntyvien määrä kuitenkin kasvaa muuta maata hitaammin ja 2040 

Pohjanmaan väestöllisen huoltosuhteen ennustetaan edustavan maan parhaimmistoa. Maakunta 

pienenee uudistuksessa, kun Isokyrön kunta siirtyy osaksi Etelä-Pohjanmaan maakuntaa. 

 

Pohjanmaan alueen talous kasvoi 2000-luvun alussa nopeasti, mutta 2010-luvulla kehitys on 

ollut vaihtelevaa. Toimialoittaiset kasvupyrähdykset teollisuudessa ja rakennusalalla eivät ole 

siirtyneet henkilöstöön. Maakunnan teollisuuden liikevaihdosta peräti 78 % on vientiä, mikä joh-

tuu suurten globaalien yritysten sijoittumisesta Pohjanmaalle. Vaikka talouskehityksessä on 

suurta vaihtelua maakunnan alueiden välillä, on maakunnan yleinen työllisyystilanne erinomai-

nen: Pohjanmaan taloudellinen huoltosuhde (132,7) on maan kolmanneksi paras, työttömyys-

aste (5,2 %) matalin ja työllisyysaste (74,4 %) korkein.  
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Pohjanmaalla luonnon monimuotoisuus ja saaristoluonnon kestokyky on heikentynyt ihmisen 

toiminnan seurauksena ja vaatii lisähuomiota. Merkittävä osa maakunnan pintavesistä on puh-

distusyrityksistä huolimatta tyydyttävässä, välttävässä tai huonossa tilassa. Ilmastotekona Poh-

janmaalla on siirrytty yhä enemmän uusiutuviin energianlähteisiin ja hiili- ja öljyvoimaloita on 

suljettu.  

 

Pohjanmaan keskustelujen aihepiirit ja johtopäätökset 

 

Pohjanmaan aluekehittämiskeskustelu jaettiin neljään pääteemaan, jotka olivat: 

1) Elinkeinoelämän kehitys ja verkostot 

2) Osaaminen ja T&K&I-ympäristöjen kehittäminen 

3) Saavutettavuus 

4) Työvoiman saatavuus ja hyvinvointi. 

  

Keskusteluissa tunnistettiin Pohjanmaan tärkeä asema vientiteollisuudessa, jossa on tarvetta 

teknologisten valmiuksien sekä digitalisaation edistämiselle etenkin suuryritysten alihankinta-

verkostossa. Toisaalta alueen pienille yrityksille pitäisi pystyä tarjoamaan enemmän tukea kas-

vun ja kansainvälistymisen tavoittelussa. Kansainvälisten osaajien rekrytointi vaatii aktiivisuutta 

ja tukitoimia työntekijöiden kotouttamiseksi. Maahanmuuttajien kotouttamisessa Pohjanmaalla 

ollaan tehty erinomaista työtä jo vuosikymmeniä ja tätä osaamista tulisi hyödyntää kansallises-

tikin. Pohjanmaan maaseutu on rakennemuutoksesta huolimatta säilyttänyt elinvoimaisuutensa 

ja harvaan asuttua aluetta on vähän. 

 

Pohjanmaalla korkeakoulujen, yritysten, julkisen sektorin ja muiden toimijoiden välinen yhteis-

työ toimii ja palvelee hyvin alueen elinkeinoelämää. Jatkokoulutuspaikkoja toivotaan Vaasan 

yliopiston tekniseen tiedekuntaan, jotta alueelle saataisiin enemmän energiasektorin korkeakou-

lutusta. Cleantech-osaaminen on tunnistettu, mutta alan osaamisessa ja toimintaratkaisujen 

suunnittelussa voisi keskittyä enemmän kokonaisuuksien hallintaan kuin vain yksittäisten kom-

ponenttien kehittämiseen.  

 

Saavutettavuudessa suurimman haasteen asettaa jo alempiasteinen tieverkko, jonka kantokyky 

on keskeisessä asemassa maakunnan maa- ja metsäteollisuuden sekä turkistuotannon ja maa-

tilamatkailun kannalta. Valtateiden pitää puolestaan soveltua vientiteollisuuden tarpeisiin. Ylei-

sesti ottaen pääteiden ja rataverkon kunto on keskimäärin katsottuna melko hyvä, mutta teiden 

kunnossapitovaatimuksia on syytä tarkentaa ja valvontaa lisätä. Päärata Plus -hanke avaisi pa-

rantaisi Pohjanmaan saavutettavuutta merkittävästi, mutta hankkeen toteutus on epävarmaa.  

 

Hyvinvoinnin edistämisen suhteen Pohjanmaalla on osallistettu asukkaita ja seuraavana tehtä-

vänä on pohtia maakunnan ja kuntien välistä suhdetta uudessa mallissa. Kysymyksenä on, miten 

Pohjanmaa aikoo vähentää väestöryhmien ja alueiden välisiä hyvinvointi- ja kehityseroja ja to-

teuttaa poikkihallinnollista yhteistyötä väestön hyvinvoinnin edistämiseksi.  

 

3.3.12 Pohjois-Karjala 

Pohjois-Karjalan noin 164 000 asukkaan maakunta laajenee maantieteellisesti maakuntauudis-

tuksen myötä, kun Heinäveden kunta siirtyy sen osaksi vuoden 2020 alusta. Ikääntyvän maa-

kunnan väkiluku on laskussa, mikä johtuu luonnollisesta väestönmuutoksesta syntyvyyden las-

kiessa ennätysalhaiseksi kuolleisuuden noustessa samaan aikaan historiallisen korkeaksi. Siirto-

laisuus on tuonut alueelle lisää väestöä ja kompensoinut maan sisäisen muuttoliikkeen tappiota.  

 

2010-luvulla Pohjois-Karjalan talouskehitys on ollut positiivista, mutta taloudellinen huoltosuhde 

(176,5) on silti maakunnista toiseksi heikoin ja asukasta kohden laskettu bruttokansantuote 

kolmanneksi alhaisin. Lisäksi maakunnassa on vertailun korkein työttömyysaste (14,4 %) ja 

alhaisin työllisyysaste (60,6 %), jotka johtuvat osin maatalouden ja teollisuuden rakennemuu-

toksen aiheuttamasta rakenteellisesta työttömyydestä sekä maakunnan reuna-alueiden osalta 

myös kohtaanto-ongelmasta. Viennin merkitys maakunnalle on suuri. Tällä hetkellä viennin 
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käyrä näyttää ylöspäin, mikä on osaltaan parantanut maakunnan taloustilannetta. Talouden el-

pymisestä huolimatta maakunnan yritykset eivät juuri sijoita rahaa tutkimus- ja kehitystoimin-

taan, sillä elinkeinoelämän osuus alueen TK-menoista oli maan alhaisin. Koulutustarjonnaltaan 

Pohjois-Karjala on monipuolinen, sillä maakunnasta löytyy sekä yliopisto että ammattikorkea-

koulu ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskes-

kus, Euroopan metsäinstituutti, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Suomen ympäristökes-

kus ja Joensuun Tiedeopisto täydentävät laajan koulutus- ja osaamistarjonnan, joka on keskit-

tynyt maakunnan vahvuuksien tukemiseen.  

 

Pohjois-Karjalan keskustelujen aihepiirit ja johtopäätökset 

 

Pohjois-Karjalan aluekehittämiskeskustelu jaettiin kolmeen pääteemaan, jotka olivat: 

1) Osaajien saatavuuden ja työllisyyden kohdentaminen 

2) Uusia investointeja metsäbio- ja kiertotalouteen, öljyttömyyden edistämiseen, 

matkailuun ja luoviin aloihin 

3) Pohjois-Karjala turvallisena ja hyvinvointia edistävänä maakuntana.  

 

Keskustelussa oltiin huolissaan Pohjois-Karjalan työllisyystilanteesta sekä työntekijöiden jaksa-

misesta työelämässä. Joensuun vetovoimaisuus opiskelupaikkana on kasvussa. Opiskelijoiden 

sitouttaminen maakuntaan työmahdollisuuksien kautta on ensisijaisen tärkeää Pohjois-Karjalan 

tulevaisuuden kannalta. Maakunnassa on kuitenkin ongelmana se, että osa vastavalmistuneista 

ei löydä töitä valmistumisensa jälkeen. Tilanteeseen yritetään etsiä ratkaisuja erilaisilla piloteilla 

ja hankkeilla, joissa arvioidaan työttömyyden syitä ja korjauskeinoja. Maakunta toivoo tiiviimpää 

yhteistyötä valtioneuvoston kanssa koulutuksen ja elinkeinopolitiikan kohdentamisen suhteen.  

 

Alueella on merkittävät luonnonvarat ja kehittynyttä metsäbiotalousosaamista sekä metsäko-

neopetusta. Alueella on tehty isoja investointeja ja ala on nosteessa, joka on pystyttävä hyö-

dyntämään jalostamalla innostus investoinneiksi. Luonnonympäristön näkeminen kokonaisuu-

tena, luonnonsuojelu, sininen biotalous, matkailu ja kulttuuritapahtumat (esim. Isosaarirock) 

ovat vahvuuksia, joita voi edelleen kehittää. Saavutettavuuden suhteen Pohjois-Karjalan tilanne 

on haastava, sillä maakunnan sijainnista ja asutusrakenteesta johtuen julkisen liikenteen kan-

nattavuus ja kattavuus ovat Joensuun ulkopuolella heikot ja liikkuminen on yksityisautoilun va-

rassa. Maanteiden korjausvelka kasvaa etenkin alempiasteisen tieverkoston osalta. Saavutetta-

vuutta voitaisiin parantaa raideliikenteen nopeuttamisella Joensuu-Helsinki -välillä.  

 

3.3.13 Pohjois-Pohjanmaa 

Pohjois-Pohjanmaan väkiluku on noin 412 000, mutta kasvaa vuoteen 2040 mennessä jopa 

40 000 asukkaalla. Maakunnan väestö on maan nuorinta ja keskittynyt voimakkaasti maakun-

takeskus Oulun seudulle, jossa asuu noin 60 % maakunnan väestöstä. Muuttoliike maaseudulta 

ja pienemmistä kylistä kohti kaupunkia on pitkäaikainen trendi, joka jatkuu myös tulevaisuu-

dessa. Maan sisäisessä muuttoliikkeessä Pohjois-Pohjanmaa menettää asukkaita enemmän kuin 

saa, mutta maahanmuutto kasvoi maakunnassa huomattavasti etenkin vuosina 2015 ja 2016.  

 

Pohjois-Pohjanmaan talous kasvaa. Työllisyys (työllisyysaste 65,7 %) on parantunut 2015 alusta 

lähtien maan nopeinta vauhtia samalla kun maakunnan yritysten liikevaihdon kehitys on ollut 

maan keskiarvon yläpuolella. Positiivinen vire on perustunut etenkin ICT-alan, rakentamisen ja 

sosiaali- terveysalan kasvulle, mutta suunta on ylöspäin kaikilla toimialoilla. Työllisyyden myön-

teisestä kehittymisestä huolimatta maakunnan suurimpia haasteita on edelleen korkea työttö-

myys (9,8 %). Työttömyys on korkealla varsinkin alle 25-vuotiaiden ikäluokassa, jossa Pohjois-

Pohjanmaan tilanne on maan heikoin. Maakunnassa on noin 1500 ICT-alan työtöntä työnhakijaa, 

mutta alan nopeasta kasvusta huolimatta heidän työllistämisessään ei ole vielä onnistuttu. Hen-

kilöstömäärä kasvaa suhteellisesti nopeimmin palvelualoilla. Koulutustasomittaimen perusteella 

Pohjois-Pohjanmaan koulutustaso (365) on aavistuksen maan keskiarvoa korkeampi (361), 

mutta koulutustasossa on suuria eroja maakunnan sisällä; Oulussa korkeakoulutettujen osuus 

väestöstä on yli 40 %, mutta esimerkiksi Vaalassa vain 8,5 % omaa korkeakoulututkinnon.  



22 

 

 

Pohjois-Pohjanmaan keskustelujen aihepiirit ja johtopäätökset 

 

Pohjois-Pohjanmaan aluekehittämiskeskustelu jaettiin kolmeen pääteemaan, jotka olivat: 

1) Osaavat nuoret maakunnan kestävän kasvun tekijöinä ja työvoimana 

2) Kestävän kasvun edistäjät: ICT, luovat alat ja sosiaali- ja terveysalan digitali-

saatio 

3) Saavutettavuutta sähköisillä palveluilla ja maakuntien yhteistyöllä. 

 

Keskusteluissa todettiin Pohjois-Pohjanmaan tarvitsevan uusia toimenpiteitä aluetta vaivaavaan 

nuorisotyöttömyyden alentamiseksi ja vastavalmistuneiden työllistämiseksi. Muunto- ja täyden-

nyskoulutukset nähtiin työllistämistä edistävinä toimina. Maakunta koki, että resurssipulan takia 

korkeakoulujen on mahdotonta lisätä aloituspaikkakiintiöitä, mikä heikentää osaamisen tarjon-

taa korkeakoulutettuja työntekijöitä tarvitseville yrityksille (esim. ICT- ja ohjelmistoala). Myös 

toisen asteen koulutuksen koulutuspaikkojen määrä koettiin riittämättömäksi ja nuorisotyöttö-

myyttä aiheuttavaksi tekijäksi. Oulun innovaatioallianssi on esimerkki yhteistyössä tehtävästä 

koulutus- ja innovaatiotoiminnasta, joka lisää myös maakunnan kansainvälistymistä. Kansain-

väliset suhteet sekä arktisen osaamisen lisääminen ovat maakunnan tavoitteina.  

 

Pohjois-Pohjanmaalla tietoteollisuus toimii kasvun veturina ja ICT-rakennemuutoksen osalta ti-

lanne on erittäin positiivinen. Tulevaisuudessa Oulun on mahdollista profiloitua myös terveys-

teknologiassa, sillä alueella on jo nyt paljon alan osaamista. Ongelmana ovat työvoiman koh-

taanto-ongelmat, johon voidaan puuttua mm. houkuttelemalla osaajia alueelle ja edistämällä 

osaajien liikkumista. Kaupungeilla on tärkeä rooli sekä kasvun edistäjinä että houkuttelevien 

elinympäristöjen rakentajina. Keskeisiä ovat toimivat terveys-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä 

liikenneyhteydet.   

 

Saavutettavuudessa laajakaistayhteydet, joissa toistaiseksi on alueellisia ongelmia, ovat tärkeitä 

pitkien välimatkojen maakunnassa. Voimakkaasta kaupungistumisesta huolimatta on tärkeää 

ehkäistä alueellista eriarvoistumista kaupunkien ja maaseudun tiiviimmän yhteistyön avulla. Di-

gitalisaatio auttaa sekä yrityksiä että asukkaita työnteossa ja palveluiden saavutettavuudessa. 

Digitaalisten palvelujen suhteen tulee kuitenkin huolehtia niiden esteettömyydestä. Liikenneyh-

teyksistä junarata toimii, ja teiden ja sataman suhteen kehitys kulkee oikeaan suuntaan. Saa-

vutettavuuden parantamista on pohdittu neljän maakunnan yhteistyöllä.  

 

3.3.14 Pohjois-Savo 

Pohjois-Savon väkiluvun on ennakoitu pysyvän nykyisellään noin 247 000 asukkaassa vuoteen 

2040 asti. Maakunnan väestöstä noin 120 000 on keskittynyt maakuntakeskus Kuopioon, mutta 

maakunnassa on myös kaksi muuta kaupunkikeskusta: etelässä Varkaus ja pohjoisessa Iisalmi. 

Maakunnan väestöllinen huoltosuhde on 61,8 %, mikä on hieman koko maan keskiarvoa (59,1 

%) korkeampi. Huoltosuhde tulee heikkenemään tulevaisuudessa väestön ikääntymisen seu-

rauksena, mikä asettaa paineita palveluntuotannolle etenkin kaupungeissa. Maakunnan netto-

maahanmuutto on positiivinen ja ulkomaan kansalaisten määrä ja osuus väestöstä on kasvanut 

nopeasti 2000-luvulla.  

 

Pohjois-Savon aluetalouden nykyvire on positiivinen ja talouskehitys myönteistä liikevaihdon ja 

viennin kasvulla mitattuna. Aluetalouden kannalta tärkeät alat (esim. metalliteollisuus, maata-

lous) ovat myös suuria vientialoja, minkä vuoksi niiden kilpailukyvystä huolehtiminen on tärkeää 

maakunnalle. Teollisuuden rakennemuutoksen ja laman takia alan työpaikat vähenivät vuosien 

2008 ja 2015 välillä peräti 25,5 %. Vuodesta 2009 lähtien maakunnan työllisyysaste on kuitenkin 

ollut hitaassa kasvussa ja on saavuttamassa maan keskitason 68,7 %. Maakunnan tilastojen 

mukaan työttömyys (9,3 %) on alentunut tasaisesti melkein kaikilla aloilla, eniten kuitenkin 

rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ryhmissä sekä prosessi- ja kuljetusalalla. Kas-

vusta huolimatta vanhempien ikäluokkien pitkäaikaistyöttömyys sekä muuta maata hieman kor-

keampi nuorisotyöttömyys (13,7 %) ovat Pohjois-Savon ongelmia.
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Pohjois-Savon koulutustaso on kansallista keskiarvoa matalampi. Ero johtuu korkeakoulutettu-

jen muuta maata pienemmästä osuudesta (Pohjois-Savo 32,2 %, koko maa: 35,3 %). Sekä 

koulutus että innovaatiorahoitus keskittyvät Kuopioon, jossa sijaitsee Itä-Suomen yliopiston yli-

opistokampus sekä yliopistollinen keskussairaala.  

 

Pohjois-Savon keskustelujen aihepiirit ja johtopäätökset 

 

Pohjois-Savon aluekehittämiskeskustelu jaettiin neljään pääteemaan, jotka olivat: 

1) Osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen 

2) Kuopion kaupunki kansallisena kasvukeskuksena sekä maakunnan vetovoimai-

suuden vahvistaminen 

3) Yritysten ja aluetalouden kasvua ja uusien yritysten syntymistä tukevan T&K&I 

toiminnan ja koulutuksen kehittyminen 

4) Osallisuuden edistäminen sekä terveys- ja hyvinvointierojen pienentäminen 

poikkihallinnollisena yhteistyönä. 

 

Keskusteluissa todettiin, että negatiivinen väestökehitys yhdessä väestön ikääntymisen, muuta 

maata matalamman koulutustason ja korkean sairastavuuden kanssa aiheuttavat huolta osaa-

van työvoiman saatavuudesta tulevaisuudessa. Ratkaisuksi nähdään nettomuutto sekä panostus 

uudelleen- ja lisäkouluttamiseen, joiden avulla vapaana olevan työvoiman osaaminen vastaisi 

paremmin yritysten tarpeita. Oppilaitokset tekevät jo yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, jotta 

koulutusta osattaisiin kohdentaa paremmin. Lisäksi tulee pohtia keinoja työssä jaksamisen edis-

tämiseksi.  

 

Pohjois-Savon vetovoiman ja houkuttelevuuden lisäämisessä maakunnan tarjoamilla palveluilla, 

kuten kulttuuripalveluilla, on merkittävä rooli. Koulutukseen suunnattujen investointien toivo-

taan houkuttelevan opiskelijoita ja asukkaita Pohjois-Savoon. Osaamisen kokoamisella ja yh-

teistyöllä voidaan luoda synergiaa tki-toimintaan, yritysten kehittämiseen sekä vetovoimaisuu-

den vahvistamiseen. Pohjois-Savossa maaseudun yritysten osuus maakunnan liikevaihdosta on 

noin 40 %, minkä takia tulee huolehtia siitä, että aluekehittämistä ei keskitetä yksinomaan kau-

punkeihin.  

 

Saavutettavuuden osalta digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia palveluntuotantoon, muttei 

korvaa liikenneväylien kehittämistarpeita. Kuopion saavutettavuuden kehittämiseen toivotaan 

valtion avustuksia, sillä liikenneyhteyksien parantaminen lisäisi alueen vetovoimaa, houkuttelisi 

investointeja ja parantaisi yritysten toimintaedellytyksiä ja asukkaiden arjen sujuvuutta.  

 

3.3.15 Päijät-Häme 

Päijät-Hämeen maakunnassa asuu runsaat 201 000 asukasta. Maakunnan väestö on ikääntynyt 

nopeasti, mikä näkyy myös maakunnan kansallista keskiarvoa (59, 1) heikommassa väestölli-

sessä huoltosuhteessa (65,4). Kaupungistuminen on voimakasta ja väestö keskittyy Lahteen, 

jossa asuu yli puolet maakunnan väestöstä. Maakunnan väestönkasvu on Tilastokeskuksen en-

nusteen mukaan hidasta tulevina vuosina ja kääntyy laskuun 2030-luvulla. 

 

Työllisyyslukujen valossa Päijät-Hämeen tilanne on hieman parempi kuin maassa keskimäärin. 

Työllisyysaste hipoo 70 prosenttia ja työttömiä on 8,2 % työvoimasta. Ongelmana ovat työelä-

män kohtaanto-ongelmat sekä toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavien osuus, joka on maan 

toiseksi korkein (2,8 %). Teollisuus muodostaa maakunnan yritystoiminnan perustan, mutta 

rakennemuutoksen seurauksena työllistää aiempaa pienemmän osan väestöstä. Päijät-Hämeen 

yrityskanta koostuu muuta maata enemmän pienistä ja keskisuurista yrityksistä, joiden osuus 

on peräti 37 % kaikista yrityksistä. Tunnusomaista maakunnalle on myös perheyrittäjyys: noin 

70 % kaikkien yritysten työntekijöistä työskentelee perheyrityksissä. Toisaalta maakunnassa on 

muuta maata selvästi vähemmän suuryrityksiä. Korkeakoulutettujen osuus väestöstä (27,6 %) 

on Päijät-Hämeessä kansallista keskiarvoa (35,3 %) selvästi alhaisempi, mikä johtuu osittain 

siitä, ettei maakunnassa ole yliopistoa. Toisen asteen koulutuksella on suuri merkitys alueen pk-

yritysvaltaisessa elinkeinorakenteessa.  
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Päijät-Hämeen keskustelujen aihepiirit ja johtopäätökset 

 

Päijät-Hämeen aluekehittämiskeskustelu jaettiin neljään pääteemaan, jotka olivat: 

1) Päijät-Hämeen tilanne ja uudistuminen 

2) Päijät-Hämeen strategiset tavoitteet 

3) Yritysten ja aluetalouden kasvua ja uusien yritysten syntymistä tukevan T&K&I-

toiminnan ja koulutuksen kehittäminen 

4) Osallisuuden edistäminen sekä terveys- ja hyvinvointierojen pienentäminen 

poikkihallinnollisena yhteistyönä. 

 

Keskusteluissa Päijät-Hämeen vahvuuksiksi tunnistettiin hyvä saavutettavuus, yritysten edis-

tämä innovaatiotoiminta ja clean tech-, bio- ja kiertotalous- sekä muotoiluosaaminen. Vahvuuk-

sien sekä maakunnan matkailumahdollisuuksien potentiaalia ei ole vielä saatu hyödynnettyä 

täysin. Toimivien kulkuyhteyksien ansiosta pendelöinti on yleistä ja noin 10 % työssä käyvistä 

lahtelaisista käy töissä Helsingissä. Kaupungissa radanvarren kehittäminen on tärkeä kehitysky-

symys. Päijät-Hämeen kannalta keskeisen sijainnin tuomana ongelmana on, että osaavat työn-

tekijät siirtyvät usein juuri pääkaupunkiseudulle ja metropolialueen menestys ei yllä naapuri-

maakuntaan asti.  

 

Maakunnan strategisia tavoitteita ovat alueen vetovoiman lisääminen, tuotteiden jalostusarvon 

nostaminen ja uusien kasvualojen kokeileminen. Päijät-Hämeessä tasapainotellaan erikoistumi-

sen ja laajan kehittämisen välillä, sillä monipuolisesta elinkeinorakenteesta halutaan pitää kiinni. 

Koulutuksen puolella maakunnan tekemä koulutusyhteistyö LUT-konsernin muodossa on tuotta-

nut uusia koulutusohjelmia, mikä parantaa alueen vetovoimaa. Lisäksi Lahdessa toimii luovien 

alojen koordinaatiohanke, jonka kaupallisuutta tulisi vahvistaa sekä kanavoida tuotteiksi ja kan-

sainvälisyydeksi. Vetovoiman lisäämisen keinona on myös maakunnan hyvien matkailumahdol-

lisuuksien ja Päijänteen alueen tehokkaampi markkinointi, johon maakunta toivoo lisää valtion 

tukea.  

 

Hyvinvoinnin saralla tulee kiinnittää huomiota eriarvoistumisen, syrjäytymisen ja päihde- ja mie-

lenterveysongelmien ehkäisyyn. Erityisesti syrjäytymisvaarassa ovat nuoret miehet. Lahden 

kaupunki on saanut valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen rahoituksen vuosille 2018-

2019, mikä mahdollistaa nuoriin kohdistuvia toimenpiteitä. 

 

3.3.16 Satakunta 

Satakunnan väkiluku on noin 220 000, mutta pienenee vuosittain. Ajanjaksolla 1993–2016 maa-

kunnan väestö väheni 7,4 prosenttia, kun koko maan väestö samana ajanjaksona kasvoi 8,4 

prosenttia. Väkiluvun vähenemisen taustalla vaikuttavat alhainen syntyvyys ja maan sisäinen 

muuttoliike. Satakunnan väestöllinen huoltosuhde (67,7 %) maan viidenneksi huonoin ja sel-

västi yli kansallisen keskiarvon (59,1 %). Negatiivista muuttoliikettä ja luonnollista väestön vä-

henemistä tasapainottaa 2000-luvulla lisääntynyt maahanmuutto. Väestö on keskittynyt etenkin 

Kokemäenjokilaaksoon ja Rauman seudulle, vähiten asukkaita on maakunnan pohjoisosissa.  

 

Satakunnan talouden selkärankana toimii teollisuus, joka tuottaa maakuntaan vientituloja, 

mutta on altis suhdannevaihteluille. Viime aikoina alueen talous on elpynyt, mikä näkyy inves-

tointeina teknologiateollisuudessa ja rakentamisessa, mutta myös muilla aloilla. Piristymisen an-

siosta maakunnan tutkimus- ja kehitysmenojen suhde BKT:n on lähentynyt kansallista keskiar-

voa. Talouskasvun myötä rekrytointiongelmat joillakin aloilla (mm. robotiikassa ja elintarvike-

alalla) ovat lisääntyneet samalla kun työttömyys (9,5 %) on kääntynyt laskuun. Maahanmuut-

tajien työttömyys on huomattavasti kantaväestöä korkeampaa. Osa työelämän kohtaanto-on-

gelmasta johtuu Satakunnan väestön matalasta korkeakoulutettujen osuudesta (28,2 %). Ta-

louden suhdannevaihtelun vuoksi mahdollisuudet ennakoida teollisuusvaltaisen maakunnan pit-

kän aikavälin osaamistarpeita ovat rajalliset, minkä vuoksi Satakunnassa suunnitellaan pilotti-

hankkeita ja muita toimia alueen oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön lisäämiseksi.   
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Satakunnan keskustelujen aihepiirit ja johtopäätökset 

 

Satakunnan aluekehittämiskeskustelu jaettiin kolmeen pääteemaan, jotka olivat: 

1) Satakunnan kärkialojen kasvu ja kansainvälistyminen, osaaminen ja työvoiman 

saatavuus 

2) Saavutettavuus ja liikennejärjestelmä 

3) Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus. 

 

Keskusteluissa todettiin maakunnan käyneen läpi voimakkaan rakennemuutoksen, joka vahvis-

tanut sen muutosjoustavuutta. Satakunnan elinkeinorakenne muodostaa monta kärkeä, joista 

teknologiateollisuus, automaatio, vesiosaaminen ja elintarviketeollisuus ovat kaikki tulevaisuus-

suuntautuneita. Näille aloille on myös pyritty saamaan verkostoja, jotka parantaisivat alojen 

kilpailukykyä edelleen. Automaatioalan koulutusta on alueen ammattikorkeakoulussa sekä Turun 

yliopiston Porin yksikössä, mutta vastavalmistuneista insinööreistä käydään kovaa kilpailua eri 

yritysten (ja maakuntien) välillä. Haasteena on alueen heikko houkuttelevuus korkeasti koulu-

tettujen osaajien silmissä, mikä on aiheuttanut ongelmia rekrytoinneissa. Valtakunnallisten kas-

vupalveluiden hyödyntäminen kansainvälistymisessä tukee maakuntaa.  

 

Keskusteluissa pohdittiin Satakunnan liikenneverkon kuntoa ja mahdollisuuksia hoitaa liikenne-

suunnittelua jatkossa aiempaa suuremmilla yhteistyöalueilla. Maakunnalla on huoli alemman tie-

verkon kunnosta, mutta tieverkon korjausvelan pienentäminen on nykyresursseilla haasteellista. 

Junaliikenteessä Pori-Tampere-välin junat kuljettavat noin 300 000 matkustajaa vuosittain. Tie-

toliikenneyhteyksien suhteen Satakunnan tilanne on hyvä.  

 

Hyvinvoinnin kehittämisessä kuntien ja maakunnan välinen yhteistyö sekä laaja-alainen käsitys 

hyvinvoinnista ovat tärkeitä. Satakunnassa toimii hyvinvointialan verkosto ja hyvinvointitekno-

logian oppimisympäristö, mikä takaa alueelle tietotaitoa hyvinvoinnin edistämisessä. Digitalisaa-

tion mahdollisuuksia halutaan hyödyntää palvelujen tuottamisessa huolehtien kuitenkin palve-

lujen esteettömyydestä. Maakunnassa tulee tehdä töitä maahanmuuttajien viihtymisen ja ko-

toutumisen helpottamiseksi, sillä nykyisellään joka viides maahanmuuttajanuori tuntee viihty-

mättömyyttä ja ahdistusta.  

 

3.3.17 Uusimaa 

Uusimaa on 1 650 000 asukkaallaan maan suurin maakunta, jossa asuu noin kolmasosa koko 

maan väestöstä. Uusimaa on metropolimaakunta, jonka väestöstä 80 % ja kasvusta 95 % si-

joittuu kaupunkialueille. Maahanmuutto on Uudellamaalla merkittävämpää kuin muualla ja 12 

% väestöstä on vieraskielisiä. Maakunnan väestöllinen huoltosuhde (50,5 %) on selvästi koko 

maan keskiarvon (59,1%) paremmalla puolella, mutta väestön ikääntyminen on ollut 2000-lu-

vulla muuta maata nopeampaa. Väestön ikääntyminen tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa 

maakunnan kaikilla alueilla samalla kun väkiluvun ennustetaan kasvavan noin 2,1 miljoonaan 

vuoteen 2050 mennessä.  

 

Talousindikaattoreilla mitattuna Uusimaa on selvästi muuta maata paremmissa asemissa, mutta 

kunnittaiset erot ovat valtavat. Maakunnan taloudellinen huoltosuhde on 117,3, mikä on huo-

mattavasti maan keskiarvoa (143,2) parempi lukema. Samalla asukasta kohti laskettu brutto-

kansantuote (47 549 €) on lähes 10 000 euroa kansallista keskiarvoa korkeampi ja maakunnan 

työllisyys- (72,8 %) ja työttömyysprosentit (7,4 %) ovat kansallisten keskiarvojen paremmalla 

puolella. Maakunnan työpaikoista 82 prosenttia on palveluiden ja kaupan alalla rakennusalan 

ollessa vahvassa kasvussa. Maakunnan yrityskanta kasvaa noin 2000 yrityksellä vuosittain. Kas-

vun mahdollistavat maakunnan monipuolinen elinkeinorakenne, korkea koulutustaso, startup-

yritysten suuri määrä, maakunnan erinomainen (myös kansainvälinen) saavutettavuus ja hou-

kuttelevuus sekä laaja koulutustarjonta.  

 

Hyvien talouslukujen takana on kuitenkin myös väestön kahtiajakoa, sillä Uudellamaalla on lähes 

kolmannes koko maan työttömistä. Samaan aikaan maahanmuuttajien työllisyysaste on selvästä 

kantaväestöä matalampi ja jää alle 60 prosenttiin. Väestönkasvun seurauksena asuntojen ja 
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vuokrien hinnat ovat selvästi muuta maata korkeampia, mikä asettaa haasteita työelämän ul-

kopuolella olevien taloudelliselle toimeentulolle. Voimakkaasti kasvavien pääkaupunkiseudun 

kaupunkien haasteena onkin asuinalueiden ja väestöryhmien haitallisen eriytymisen ehkäisemi-

nen.  

 

Uudenmaan keskustelujen aihepiirit ja johtopäätökset 

 

Uudenmaan aluekehittämiskeskustelu jaettiin kolmeen pääteemaan, jotka olivat: 

1) Työllisyysasteen nostaminen ja innovaatiotoiminta 

2) Asuminen ja liikenne tarvetta vastaaviksi kestävällä tavalla 

3) Hyvinvoinnin parantaminen ja sosiaalinen kestävyys. 

 

Keskusteluissa huomioitiin Uudenmaan jakautuminen menestyvään Helsingin seutuun ja hitaan 

kasvun Länsi- ja Itä-Uuteenmaahan, joihin kestävän kasvun mahdollisuuksia tuo esimerkiksi 

matkailu. Työllisyysasteen nostamisen esteenä koettiin olevan työelämän kohtaanto-ongelma 

sekä osaajapula, joilla on vaikutuksia yritysten kilpailukykyyn ja investointeihin. Huolestuttavia 

ovat myös korkeakoulutettujen osuuden lasku sekä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella ole-

vien nuorten määrä. Olemassa olevia työllisyysmäärärahoja tulee kohdentaa yritysten tarpeisiin, 

rekrytointikoulutukseen ja työvoiman liikkuvuuden lisäämiseen. Maakunta toivoo Uudellemaalle 

kohdennettavaa innovaatiorahoitusta, jolla turvattaisiin alueen kansainvälinen menestys ja tut-

kimus-, kehitys- ja innovaatiomenojen lasku. Keskusteluissa myös pohdittiin Business Finlandin 

roolia alueiden tukemisessa, mutta toistaiseksi tästä ei ole tehty päätöksiä.  

 

Uudenmaan liikenne muodostaa valtakunnallisesti tärkeän pullonkaulan, minkä takia maakunta 

toivoi valtion jatkavan maakunnan liikenneverkkoon kohdistuvia investointeja. Perustienpidon 

osalta resurssit eivät riitä vastaamaan kaikkiin kunnossapidon tarpeisiin. Digitalisaatiota hyö-

dynnetään maakunnassa jo laajasti ja automaatiota on mahdollista hyödyntää alueen liiken-

teessä. Asumisen osalta korkeat hinnat ajavat ihmisiä kauemmas keskuksista, minkä takia esim. 

kaavoituksessa on perusteltua siirtyä kohti vahvempaa elinkeinovaikutusten arviointia ja koko-

naisvaltaisempaa kaupunkiseutusuunnittelua.  

 

Hyvinvoinnin osalta alueiden ja väestön hyvinvointieroihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Haasteisiin voitaisiin vasta pääkaupunkiseudun omilla ratkaisuilla ja kokeiluilla, jotka puuttuisi-

vat esim. nuorten syrjäytymiseen ja maahanmuuttajien kotouttamiseen. Hyvinvoinnin edistämi-

sessä ja tehokkaiden toimien suunnittelussa tärkeää on yhteistyö sekä Uudenmaan maakunnan 

ja alueen kuntien sekä valtion ja Uudenmaan maakunnan välillä.  

 

3.3.18 Varsinais-Suomi 

Varsinais-Suomi on noin 476 000 asukkaallaan maan kolmanneksi väkirikkain maakunta. Väki-

luku on kasvanut jo vuosikymmeniä, mutta 2010-luvulla kasvuvauhti on hieman hidastunut ja 

keskittynyt voimakkaasti Turkuun, sekä viime aikoina Uuteenkaupunkiin. Uudenkaupungin teol-

lisuusyritysten massarekrytointien ja Turun vetovoiman ansiosta Varsinais-Suomen maan sisäi-

nen muuttovoitto on vahvistunut maahanmuuton rinnalla. Työikäisen väestön muutto on posi-

tiivinen asia myös maakunnan ikääntyvän väestörakenteen tasapainottamiseksi. Nykyisellään 

Varsinais-Suomen väestöllinen huoltosuhde (59,6 %) on maan keskitasoa. 

 

Varsinais-Suomen teollisuus on kokenut positiivisen rakennemuutoksen ja lähtenyt meri- ja au-

toteollisuuden siivittämänä uudelleen nousuun matkapuhelintuotannon alasajon jälkeen. Teolli-

suus on vetänyt myös muita aloja nousu-uralle ja yritysten liikevaihto kasvaa kaikilla toimialoilla. 

Samaan aikaan maakunnan työllisyysaste (67,7 %) on lähtenyt nousuun. Työvoiman tarve koh-

distuu metalli-, rakennus- ja tekniikan aloille, joissa haasteeksi on nousemassa osaavan työvoi-

man saatavuus siitäkin huolimatta, että maakunnassa on noin 23 000 työtöntä työnhakijaa ja 

työttömyysaste (9,6 %) ylitti vielä vuonna 2016 kansallisen keskiarvon (8,8 %). Varsinais-Suo-

messa on myös laaja koulutustarjonta, joka tukee yritysten kasvua ja innovaatioita ja tuottaa 

työntekijöitä maakunnan yritysten tarpeisiin. Toisaalta haasteena on osaavan työvoiman siirty-
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minen valmistumisen jälkeen etenkin pääkaupunkiseudulle. Vaikka talouden kasvu on tällä het-

kellä vahvaa monilla aloilla, on se muutaman toimialan vetämää, mikä altistaa maakunnan ta-

louden suhdannevaihteluille. 

 

Varsinais-Suomen keskustelujen aihepiirit ja johtopäätökset 

 

Varsinais-Suomen aluekehittämiskeskustelu jaettiin neljään pääteemaan, jotka olivat:  

1) Varsinais-Suomen kärkitoimialojen tukeminen (uudistuksella kasvua) 

2) Työvoiman saatavuus ja työpaikkojen saatavuus 

3) Osaaminen 

4) Hyvinvointia kumppanuuksilla. 

 

Keskusteluissa todettiin, että osa Varsinais-Suomen kärkialoista (esim. telakkateollisuus) ovat 

toiminnaltaan syklisiä, minkä vuoksi niiden menestyksen ennustaminen on pitkällä aikavälillä 

vaikeaa. Syklisyyteen on kuitenkin valmistauduttu niin yrityksissä kuin korkeakouluissa tutki-

mus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa vahvistamalla. Tutkimustoiminnassa ja kasvun mahdollis-

tamisessa kaupunkiseutujen rooli osaavan työvoiman houkuttelijoina ja alueen markkinoinnissa 

on suuri. Turun seudulla maahanmuuttajien ja kansainvälisten osaajien houkuttamiseen ja si-

touttamiseen tulee kiinnittää huomiota. Uudenkaupungin kaltaiset seutukaupungit täydentävät 

yritysekosysteemiä ja tarjoavat työpaikkoja myös alemman osaamistason ammattilaisille. Lii-

kennepalvelujen kehittämisessä maakuntien ja maakuntien ja valtion välinen yhteistyö ovat tar-

peen rajallisten resurssien kohdistamiseksi oikeisiin hankkeisiin.  

 

Varsinais-Suomessa tarvitaan erityisesti diplomi-insinöörejä, sillä AMK-insinöörien ja diplomi-

insinöörien tarpeen on arvioitu tuplaantuvan Lounais-Suomessa, mikä tarkoittaa noin 850-900 

osaajan tarvetta. Tarpeeseen on reagoitu perustamalla tekniikan alan yliopistojen verkosto FI-

Tech, jonka tavoitteena on vastata alueen työvoimatarpeisiin lyhyellä aikavälillä. Pidemmällä 

aikavälillä Varsinais-Suomessa toivotaan teknisen korkeakoulutuksen (DI-taso) koulutuksen-

anto-oikeutta Turun yliopistolle.  

 

Varsinais-Suomen maakuntastrategiaan on kirjattu ”Kumppanuusfoorumi”, jonka tavoitteena on 

lisätä maakunnallista yhteistyötä ja kehittää erilaisia toimintamuotoja laaja-alaisesti eri toimi-

joiden ja hallinnonalojen kesken. Väestönkasvun hyötyjen saavuttamiseksi hyvinvointipalveluilla 

on tärkeä rooli uusien asukkaiden sitouttamisessa ja eri väestönryhmien välisen eriarvoisuuden 

ehkäisemisessä. Huomiota tulee kehittää etenkin nuorten ja maahanmuuttajien syrjäytymisen 

ehkäisyyn. Turvallisuus, väestöryhmien yhdenvertaisuus ja elinympäristön monipuolisuus muo-

dostavat parhaassa tapauksessa maakunnalle merkittävän kilpailuvaltin ja vetovoimatekijä. 
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3.4 Kokemukset aluekehittämisen keskusteluista 

Työ- ja elinkeinoministeriön tekemään palautekyselyyn aluekehittämiskeskusteluista vastasi 63 

henkilöä. Vastaajista 49 edusti simulointien aikana aluetta ja 14 vastaajaa valtioneuvostoa. Vas-

taajista lähes kaikki olivat osallistuneet itse yhteen tai useampaan keskusteluun.  

 

3.4.1 Tilannekuvat 

Aluekehittämiskeskusteluja varten laadittujen tilannekuvien valmisteluun osallistui 50 vastaajaa. 

Tilannekuvien onnistumista mitattiin kyselyssä useilla eri kysymyksillä/väittämillä, joissa oli viisi 

vastausvaihtoehtoa. Vaihtoehdoista luku yksi (1) tarkoitti, että vastaaja oli täysin eri mieltä 

väittämän kanssa, kun taas asteikon toisessa päässä luku viisi (5) merkitsi, että vastaaja oli 

täysin samaa mieltä esitetyn väitteen kanssa.  

 

Tilannekuvat saivat osallistujilta hyvät arvioinnit. Kysyttäessä tilannekuvien kattavuudesta lähes 

kaksi kolmasosaa vastaajista (40/ 59) oli joko osittain tai täysin samaa mieltä väitteen kanssa 

siitä, että tilannekuvat olivat riittävän kattavia. Vastausten keskiarvoksi muodostui 3,63.  

 

Vastausten perusteella laadullisen tilannekuvan teemat saivat paremmat arvioinnit kuin määräl-

lisen tilannekuvan indikaattorit. Molempien kohdalla yli 60% vastaajista oli osittain tai täysin 

yhtä mieltä sen kanssa, että indikaattorit/teemat olivat osuvia. Erot tilannekuvien välillä muo-

dostuivat niihin negatiivisesti suhtautuvien välillä: siinä missä vain viisi prosenttia vastaajista 

näki laadullisen tilannekuvan teemojen vaativan parempaa kohdistusta (joko täysin tai osittain 

eri mieltä osuvuuden kanssa), oli vastaava luku määrällisen tilannekuvan indikaattorien kohdalla 

15%. Väitteeseen laadullisen tilannekuvan teemoista vastasi 57 henkilöä, määrällisen indikaat-

toreihin 59 henkilöä. Laadullisen tilannekuvan teemojen keskiarvo oli 3,77 määrällisen tilanne-

kuvan indikaattorien osuvuuden keskiarvon jäädessä lukuun 3,44. Tietyistä puutteistaan huoli-

matta 45 vastaajaa 56:sta oli sitä mieltä, että tilannekuvat tukivat aluekehittämisen keskuste-

luihin valmistautumista. Vastausten keskiarvoksi muodostui 4,13. Myös selvästi suurin osa (noin 

65 %) osallistujista piti valtioneuvoston maakuntakohtaista palautetta hyödyllisenä, keskiarvo 

3,69.  

 

Tilannekuvista annetussa avoimessa palautteessa toivottiin enemmän aikaa ja vuoropuhelua 

maakuntien ja valtion välisien neuvottelujen valmisteluun, jotta keskustelun painopisteet voitai-

siin määritellä ja niihin valmistautua jo etukäteen. Maakunnille toivottiin myös enemmän sana-

valtaa agendan määrittelyyn sekä indikaattorien muokkaamiseen. Tämä toive liittyi etenkin 

määrällisen tilannekuvan indikaattoreihin, joita osa vastaajista piti väärin suunnattuina: ”mitta-

reissa on aluekehitysnäkökulmasta jonkin verran kehitettävää: esim. liikenteen osalta indikaat-

torien tulee mitata ensisijaisesti elinkeinollista merkitystä kokonaismäärien sijasta.”  

 

Tilannekuvien pituudesta vastaajat eivät olleet yksimielisiä. Toiset pitivät tärkeänä, että tilanne-

kuvat (etenkin laadullinen) ovat sopivan tiiviitä, ja toivoivat, että tärkeimmät teemat olisi prio-

risoitu nykyistä paremmin. Toiset puolestaan toivoivat, että tilannekuvia ja niiden taustatietoja 

avattaisiin enemmän ja perusteellisemmin. Priorisoinnin kääntöpuolena huomautettiin liiallinen 

keskittyminen muutamaan yleiseen teemaan kuten sosiaali- ja terveyspalveluihin. Avovastauk-

sissa myös toivottiin, että keskustelujen tarkoitusta selvennettäisiin maakunnille nykyistä pa-

remmin, jotta tilannekuvien painopisteitä voitaisiin suunnata selvemmin niihin asioihin, joista 

aiotaan keskustella.  

 

Valtioneuvosto laati keskusteluihin oman, täydentävän ja täsmentävän näkemyksensä maakun-

nan tilannekuvasta. Palautteessa toivottiin valtioneuvoston näkemykseltä keskittymistä tiiviim-

min kyseessä olevan maakunnan tilanteeseen, tai ainakin selvää jakoa maakunnittaisen tilan-

nekuvan ja yleisten huomioiden välille: ”Ainakin keskustelukierroksen alkuvaiheessa joidenkin 

ministeriöiden antamat kommentit eri maakunnille olivat prikulleen samat, mikä ei osoittanut 

aitoa sitoutumista keskusteluihin”. Tähän liittyen osa maakuntien edustajista koki, ettei valtio-

neuvoston näkemys tuonut merkittävää lisäarvoa maakunnan aluekehittämiseen. Toisissa ta-

pauksissa ministeriöiden luomat tilannekuvat olivat onnistuneet paremmin: ”Valtioneuvoston 
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kuvaus palveli varsin hyvin tarkoitustaan ja toi mielenkiintoisesti esiin uusiakin näkökulmia ja 

uutta pohdittavaa. Se on oleellinen osa vuoropuhelua, jonka tulisi olla keskustelukokonaisuu-

dessa mukana jatkossakin.” 

 

3.4.2 Odotukset ja niiden toteutuminen aluekehittämiskeskusteluissa 

Työ- ja elinkeinoministeriön palautekyselyssä vastaajien tuli arvioida sekä heidän odotuksiaan 

ennen aluekehittämiskeskusteluja, että näiden odotusten toteutumista keskustelujen aikana.  

 

Pääsääntöisesti odotukset ja toteuma vastasivat melko hyvin toisiaan ja molempien keskiarvot 

sijoittuivat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta neutraaliksi tulkittavan luvun kolme (3) yläpuo-

lelle. Väittämien asteikkona oli 1–5, jossa luku yksi (1) edusti matalaa odotusta/toteumaa ja 

luku viisi (5) korkeaa odotusarvoa/toteumaa. Odotukset toteutuivat parhaiten väittämässä ”Kes-

kustelu käydään strategisella tasolla”, jossa ero vastausten keskiarvoissa oli 0,3. Lisäksi todet-

tiin, että aluekehittämisen painopistepäätöksestä nousi teemoja keskusteluun varsin odotusten 

kaltaisesti (ero 0,4).  

 

Suurimmat erot odotusten ja toteuman välillä syntyivät monessa neuvottelujen onnistumisen 

arvioinnin kannalta tärkeässä mittarissa. Näitä olivat ”Keskustelun johtopäätökset tukevat alue-

kehittämistä” ja ”Keskusteluissa kuuluu valtioneuvoston yhteinen ääni”, joissa odotusten ja to-

teumien ero oli 0,8. Samoissa väittämissä (sekä väittämässä ”Hallitusohjelman kärkihankkeet 

nousevat keskusteluun”) toteumien arvosanat olivat myös väittämäjoukon matalimpia. Suuri ero 

(0,7) odotusten ja toteumien välillä koettiin myös kohdassa ”Keskustelu priorisoidaan keskei-

simpiin kysymyksiin”. Osaltaan suuria eroja kysymyksissä priorisoinnista, johtopäätösten mer-

kityksestä ja strategisuudesta voidaan selittää sillä, että niiden suhteen odotukset olivat lähtö-

kohtaisesti varsin korkealla tasolla.  

 

Sanallisesta palautteesta ilmeni, että osa osallistujista latasi keskusteluille korkeita odotuksia 

toisten suhtautuessa keskusteluihin varovaisen epäillen. Osa jälkimmäiseen ryhmään kuulu-

neista ilmoitti matalien odotuksien syyksi sen, että kyseessä oli ”vain harjoitus” tulevaisuutta 

varten. Monet, jotka kokivat aluekehittämisen keskustelut hyödyllisiksi, jäivät kuitenkin pohti-

maan sitä, mihin keskustelut johtavat: ”Aluekehittämisenkeskustelu on kannatettava prosessi, 

joten sen kehittämiseen tulee panostaa siten, että neuvottelut johtavat toimenpiteisiin ja neu-

vottelu tuottaa lisäarvoa sekä maakunnille että valtiolle parantuneen vuorovaikutuksen myötä.”  

Palautteessa myös todettiin, että keskusteluihin oli vaikea motivoida maakunnalle tärkeitä si-

dosryhmiä, koska keskustelujen merkitys jatkon kannalta oli epäselvä. Prosessiin jatkuvuuden 

ja seurannan edistämiseen tullaan kiinnittämään jatkossa enemmän huomiota.  

 

3.4.3 Keskusteluagenda ja keskustelutilanne 

Keskusteluagendojen muodostamisen koettiin onnistuneen hyvin. Vastaajat korostivat kuitenkin 

etukäteisvalmistelun tärkeyttä sekä maakunnissa että valtioneuvoston edustajistossa. Useissa 

vastauksissa keskustelutilanteeseen liittynyt kritiikki koski keskustelun eksymistä alkuperäisen 

asialistan ulkopuolelle. Hyvän keskusteluagendan nähtiin vesittyvän keskustelun muuttuessa 

epämääräiseksi jutusteluksi, jonka koettiin hyppivän aiheesta aiheeseen. Yhtenä syynä keskus-

telun ja asialistan venymiseen ja sekavuuteen nähtiin keskustelijoiden suuri määrä, jota toivot-

tiin pienennettäväksi, sekä keskustelujen tavoitteiden epäselvyys. Myös itse asialistaan toivottiin 

priorisointia sekä ennalta valmistelua ja teemoittain järjestettyä aikataulua. Esivalmisteluun jää-

nyt aika tuntui monen vastaajan mielestä riittämättömältä, mikä saattoi osittain vaikuttaa siihen, 

että keskustelun fokus ei ollut yhtä hyvä kuin odotettiin. Sisällöllisesti toivottiin lisää keskustelua 

työelämän murroksesta, kasvupalvelujen ohjauksesta sekä uuden maakunnan tuomista mah-

dollisuuksista.  

 

Vastaajien mukaan oli hyvä, että paikalla oli eri hallinnonalojen edustajia, mutta ministeriöiden 

näkökulmaa pidettiin ajoittain liian kapeana ja omaan toimintasektoriinsa keskittyvänä: ”Valtio-

neuvostolla ei ollut selkeitä yhteisesti sovittuja painopisteviestejä alueille. Esille nostetut yhteiset 
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teemat jäivät liian ylätasolle, jotta niistä olisi ollut maakunnille konkreettista hyötyä. Keskuste-

luissa ajauduttiin varsin nopeasti hallinnonaloittaisiin määrärahakysymyksiin ja omiin sektori-

kohtaisiin ohjaustoimiin - - -  jotka eivät kuitenkaan olleet agendalla.” Rajamaakunnasta esitet-

tiin toive ulkoministeriön osallistumisesta keskusteluihin.  

 

Valtioneuvoston edustajat tunnistivat itsekin yhtenäisyyden puutteen ja ehdottivat ratkaisuksi 

yhteisen valmistautumisen lisäämistä: ”Koska niin monta kokousta, vaihtomiehistö ei aina ollut 

ihan tilanteen tasalla. Siksi kokouspäivät ajoissa tietoon ja briiffaukset ja työnjako VN-puolella 

ajoissa, jotta voidaan mennä huoneeseen yhtenä äänenä.”  

3.4.4 Keskustelujen tuottama lisäarvo 

Aluekehittämiskeskusteluihin osallistuneet kokivat keskustelujen tuottaneen lisäarvoa ja vahvis-

taneen hallinnonalojen välistä vuoropuhelua varsin onnistuneesti. Vastaajien mielestä keskuste-

luille on paikkansa myös maakuntien toiminnan aloittamisen jälkeen, mutta osa pohti sitä, onko 

neuvotteluille tarvetta joka vuosi ainakaan samassa laajuudessa. Yli kolme neljäsosaa vastaa-

jista kuitenkin koki keskustelun vahvistavan aluekehittämisen näkökulmaa tulevassa maakun-

nassa.  

 

Avovastauksissa osallistujat kertoivat keskusteluaineiston ja johtopäätösten käytöstä omissa or-

ganisaatioissaan. Vastauksissa painottuivat keskustelumuistioiden hyödyntäminen ensin osallis-

tujien palautekyselyissä sekä myöhemmin maakuntien strategiaprosesseissa. Keskustelujen tär-

keimpänä antina pidettiin kuitenkin vuorovaikutusta eikä niinkään muistioita: ”Lisäarvo tuli pro-

sessista, ei aineistosta. Mietitään yhdessä eri tahojen kanssa yhteisiä tavoitteita.” Samalla alue-

kehittämiskeskustelut nähtiin maakuntien toimesta erinomaisena mahdollisuutena heijastaa 

maakunnan näkemyksiä valtioiden näkökulmaan: ”Alke-keskustelut voisivat parhaimmillaan 

sparrata maakunnallista keskustelua tuomalla mukaan toisenlaista, valtiollisten toimijoiden nä-

kökulmaa. Eli maakunnissa muotoutuneita vakiintuneita käsityksiä voisi mielellään tarvittaessa 

kyseenalaistaa voimakkaamminkin ja heittää sekaan uudenlaisia näkökulmia ja ajattelemisen 

aiheita.”  

 

3.4.5 Kytkeminen osaksi muita neuvotteluita 

Yhteyksiä muihin simulointineuvotteluihin pidettiin liian ohuena. Jatkuvuutta ja seurantaa toi-

vottiin sekä eri neuvottelujen (ALKE, sote, pelastustoimi, ML13§ neuvottelut) välille että seuraa-

via aluekehittämiskeskusteluja varten. Palautteessa tunnistettiin aluekehittämiskeskustelujen 

rooli poikkihallinnollisina keskusteluina eri hallinnonalojen ja –tasojen välillä ja toivottiin, että 

poikkihallinnollisuus paranee jatkossa harjoituksen kautta. Avovastauksissa hahmoteltiin toive 

valtioneuvoston yhdestä yhtenäisestä aluekehittämisen tavoitetilasta, johon aluekehittämiskes-

kusteluissa yhteensovitettaisiin maakuntien visioita aluekehittämisestä. Maakunnat toivoivat mi-

nisteriöiden oppineen simuloinnin ja siihen valmistautumisen kautta lisää maakuntien tilan-

teesta, minkä nähtiin parantavan keskusteluja jatkossa, kun maakuntien toimintaa säätelevät 

lait tulevat voimaan ja resurssien raamit selkiytyvät.  

 

3.4.6 Jatkosuunnitelma 

Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttaman kyselyn viimeisessä kohdassa vastaajilla oli mahdolli-

suus esittää toiveita syksyn 2018 aluekehittämiskeskustelujen toteuttamistavasta. Kukin vas-

taaja sai valita 1-3 mieluisintaan vaihtoehtoa viidestä vaihtoehdosta, jotka olivat: 

 

1) Keskustelu toteutetaan samalla tavalla kuin kokeilukierros  

2) Keskustelukierros toteutetaan kokeilukierroksen tavoin, mutta selkeämmin fo-

kusoituna 

3) Keskustelussa painotetaan kokeilukierroksen johtopäätösten seurantaa
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4) Järjestetään aluekehittämisen tapahtuma, jossa on useammalle maakunnalle 

yhteisiä temaattisia keskusteluja sekä jokaiselle maakunnalle 1-2 teemaan kes-

kittyvä tiivis keskustelu 

5) Jotenkin muuten, miten. 

 

40 vastaajaa 60:stä valitsi vaihtoehdon (2), jossa keskustelu toteutettaisiin kokeilukierroksen 

tavoin, mutta selkeämmin fokusoituna. Vastaus on linjassa simuloinnin aikana koettujen haas-

teiden eli asialistojen laajenemisen ja keskusteluihin epäselvyyttä aiheuttaneen aaltoilun kanssa. 

Toiseksi eniten ääniä (51,7 %) sai vaihtoehto (3), jossa seuraavissa aluekehittämiskeskuste-

luissa painotettaisiin simulointikierroksen johtopäätösten seurantaa. Muiden vaihtoehtojen kan-

natus jäi huomattavasti matalammaksi.  

 

Syksyn 2018 aluekehittämiskeskustelut toteutetaan viikoilla 44 ja 45, ja niiden toteuttamisessa 

huomioidaan kyselyn sekä huhtikuussa järjestetyn yhteisen työpajan viestit. Keskustelut toteu-

tetaan samankaltaisina kuin simulointikierroksella ja ne käydään tälläkin kertaa maakuntakoh-

taisesti. Asialistaa fokusoidaan entisestään pyytämällä maakuntia priorisoimaan keskeisen tulo-

kulmansa keskusteluihin. Syksyn keskustelut kiinnittyvät simulointikierroksen keskusteluihin sy-

ventämällä niissä käsiteltyjä teemoja ja niiden seurantaa. Erityisesti kiinnitetään huomiota joh-

topäätösten muodostamiseen ja kytkentään maakuntalain 13§ mukaisiin neuvotteluihin sekä 

muihin prosesseihin.  

 

Simuloinnissa nousi esille tarve lisätä ja vahvistaa poikkihallinnollista asioiden käsittelyä. Alue-

kehittämiskeskusteluja on tarkoitus kehittää poikkihallinnollisena keskustelufoorumina. 
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4 Pelastustoimen ja alueellisen varautumisen ohjauksen simulointi  

 

Hallituksen esityksen laiksi pelastustoimen järjestämisestä (HE16/2017) tavoitteena on pelas-

tustoimen ohjausjärjestelmän kehittäminen siten, että se mahdollistaa tarvittaessa nykyistä pa-

remmin valtakunnalliset ja yhdenmukaiset toimintamallit, yhteiset tietojärjestelmät ja yhden-

mukaiset palvelut koko maassa. 

 

Valtion ja maakuntien yhteistyöhön liittyen esityksessä todetaan, että ”Sisäministeriön ja maa-

kuntien tulee neuvotella vuosittain pelastustoimen palveluiden toteuttamisesta.” Neuvotteluko-

konaisuuden pohjalta sisäministeriö laatii raportin valtiovarainministeriölle pelastustoimen teh-

tävien ja kustannusten kehittymisestä. Valtiovarainministeriö hyödyntää sisäministeriöltä saatua 

raporttia maakuntalain 13§ mukaisissa valtion ja maakunnan välisissä neuvotteluissa, joissa 

käydään läpi maakuntien taloutta ja rahoituksen riittävyyttä.  

 

Varautumisen alueelliseen yhteensovittamiseen ei ole säädetty erikseen varsinaista ohjausele-

menttiä, mutta alueellinen varautuminen kuuluu sisäministeriön toimialaan. Maakuntalakiehdo-

tuksen 142 §:n mukaan maakuntien tehtävänä on huolehtia alueensa toimijoiden yhteiseen va-

rautumiseen liittyvistä tehtävistä, joiden tarkoituksena olisi yhteen sovittaa varautumista alu-

eella toimivien kesken. Sisäministeriön tehtävänä on ohjauksen ja maakunnan ja ministeriön 

välisten neuvottelujen avulla yhteen sovittaa ja tukea maakuntien toimintaa yhteisen varautu-

misen tehtävissä ja yhteen sovittaa sitä keskushallinnon tasolla.  

 

4.1 Pelastustoimen ohjauksen simuloinnin aikataulu, osallistujat, aihepiirit ja 

tavoitteet 

Pelastustoimen järjestämislain mukaisten neuvottelujen simulointi toteutettiin samanaikaisesti 

sosiaali- ja terveysministeriön johtamien sote-neuvottelujen kanssa helmi-maaliskuussa 2018. 

Neuvotteluja varten maakunnat/pelastuslaitokset toimittivat sisäministeriölle raportit pelastus-

toiminnan tilanteesta omassa maakunnassaan. Maakuntien omien arvioiden pohjalta sisäminis-

teriö ja aluehallintovirastot tekivät oman arvionsa pelastuspalvelujen maakunnittaisesta tilasta. 

Varsinaiset keskustelut alkoivat 26.2.2018 Lapin ja Kainuun maakuntien neuvotteluilla ja päät-

tyivät 8.3.2018 Uudenmaan ja Pirkanmaan kanssa käytyihin neuvotteluihin.  

 

Keskusteluihin osallistui maakunnista pelastuslaitosten edustajien lisäksi maakuntien muutos-

johtajistoa, maakuntien liittojen ja väliaikaishallinnon edustajia, ELY-keskusten henkilöstöä, 

aluehallintovirastojen henkilöstöä ja Kuntaliiton edustajia. Valtioneuvostoa neuvotteluissa edus-

tivat sisäministeriön sekä valtiovarainministeriön virkamiehet.  

 

Pelastustoimen järjestämislain 9§ mukaan sisäministeriön ja maakuntien välisissä pelastustoi-

men neuvotteluissa tulee käsitellä:  

1) valtakunnallisten tavoitteiden ja strategioiden toteutumista 

2) kustannusten ja kustannusvaikuttavuuden kehitystä 

3) pelastustoimen palveluiden kehitystä 

4) omavalvonnan toteutumista 

5) tavoitteita, työnjakoa ja yhteistoimintaa palvelujen tuottamisessa 

6) toimintaympäristön ja palvelujen tarpeen muutoksia. 

 

Simuloinnin tavoitteena oli saada käsitys siitä, millaisia valmisteluja toiminnallinen neuvottelu-

prosessi vuosittain ministeriössä ja maakunnissa vaatii ja millä tavalla se toteutetaan. Harjoi-

tusneuvottelut ja niiden valmisteluprosessi antoivat sisäministeriölle mahdollisuuden harjoitella 

sille pelastustoiminnan järjestämislain 10§ perusteella kuuluvia arvioinnin ja valvonnan tehtäviä. 

Lain mukaan sisäministeriön tulee laatia arvio pelastustoimen palvelujen tilasta ja analysoida 

vastaavatko pelastustoimen maakunnittaiset palvelutasot kansallisia, alueellisia ja paikallisia 

tarpeita. Samalla simulointikokonaisuuden (sisäministeriön ja valtiovarainministeriön neuvotte-
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lut) tavoitteena oli muodostaa arvio siitä, onko maakunnalla mahdollisuus tuottaa palvelut ra-

hoituslain mukaisilla periaatteilla. Simuloinnissa kartoitettiin myös mahdollisia sopeuttamistar-

peita ja keinoja, joilla sopeuttamisen voisi toteuttaa palvelutasoa heikentämättä. 

 
Analysoinnissa käytetyt tiedot erilaisten tunnuslukujen laskennassa olivat alustavia. Simulointi-

neuvotteluja varten kerätyn tiedon tarkastelun pääpaino oli enemmän tiedonkeruuprosessissa 

ja sen analysoinnin kehittämistarpeissa kuin itse tiedossa. 

 

4.2 Pelastustoimen ja varautumisen neuvottelut maakunnittain 

4.2.1 Etelä-Karjala 

Etelä-Karjalassa pelastustoimen palvelutarve kasvaa tulevaisuudessa väestön ikääntymisen ta-

kia sekä kasvukeskuksissa että harvaan asutulla maaseudulla. Alueellisessa riskinarviossa 

(2017) korkeimpina koko alueeseen vaikuttavina riskeinä nähtiin laajamittainen hallitsematon 

maahantulo ja vakava raideliikenteen onnettomuus. Korkealle riskitasolle arvioitiin myös vaka-

vat tieliikenteen onnettomuudet. Saimaan kanavan pelastustoiminta vaatii kansainvälistä yh-

teistyötä ja koordinaatiota.  

 

Etelä-Karjalan pelastustoimen nettokustannukset vuonna 2017 olivat selvästi yli maan keskiar-

von (taulukko). Osaltaan korkeat kustannukset johtuvat henkilöstön palkkaamisesta toiminta-

valmiusaikojen saavuttamiseksi.  

 

Pelastustoimen nettokus-
tannukset €/asukas (SM) 

2015 2016 2017 

Etelä-Karjala 85,3 82,7 89,1 

Koko maan keskiarvo 71,9 71,9 71,5 

 

Näkemykset pelastustoimen kehittämismahdollisuuksista 

 

Yhteistyön lisääminen riskiarvioinneissa, onnettomuuksien ehkäisyssä ja tilannekeskuksen yllä-

pidossa on maakunnan oman näkemyksen mukaan paras tapa vastata alueen pelastustarpeisiin. 

Ikääntyneiden yksin asumiseen liittyy useita turvallisuusriskejä, jotka on tunnistettava ja joihin 

on kyettävä vastaamaan pelastustoimen osalta ennalta ehkäisevin toimin. Kehityksen hallinta 

edellyttää tehokasta ja monialaista yhteistyötä pelastustoimen ja muiden asiaan keskeisesti vai-

kuttavien toimijoiden, kuten Etelä-Karjalan soten kanssa, jotta eri toimijoille muodostuu ajanta-

sainen tilannekuva vallitsevasta tilanteesta ja sen edellyttämistä ennakoivista toimintamenette-

lyistä.  

 

Maakuntauudistuksen yhteydessä Etelä-Karjalassa tulee hyvin todennäköisesti muutoskustan-

nuksia ainakin ICT-järjestelmien päivittämisestä valtakunnalliseen TUVE-verkkoon sekä muista 

ICT-hallinnon tehtävistä. Etelä-Karjalan alueen maantieteellinen muoto ja arvioidut riskit edel-

lyttävät tavanomaista enemmän henkilöstöä ja resursseja, jotta pelastustoimen tehtävät voi-

daan toteuttaa lainsäädännön ja hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti. Asiantuntija-ar-

vion mukaan pelastuslaitoksella olisi tarve lisätä henkilöstöä onnettomuuksien ehkäisytehtäviin 

valvonnan ja asiantuntijapalveluiden osalta (5-10 htv.) 
 

4.2.2 Etelä-Pohjanmaa 

Pelastustoimen osalta Etelä-Pohjanmaan maakunnan toimintaympäristön merkittävimmät teki-

jät ovat väestön ja yritystoiminnan (myös teollisuus) sijoittuminen hajautuneesti maakunnan 

alueelle sekä siitä syntyvä tieverkoston merkittävyys mm. maakunnan yritystoiminnalle. Maa-

kunnan erityispiirteenä ovat alueella melko säännöllisesti esiintyvät tulvat. Maakunta on suun-

nittelemassa pelastuslaitoksen organisointia erilliseen liikelaitokseen. 
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Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen nettokustannukset olivat maan keskiarvon yläpuolella (tau-

lukko). Varautumisen osalta koko henkilöstö on sitoutunut muiden tehtäviensä ohella maakun-

nan varautumisen tukemiseen. Maakunnassa pelastustehtäviä sekä henkilövahinkoja 100 000 

asukasta kohden oli vuonna 2017 hiukan enemmän kuin maassa keskimäärin.  

 

Pelastustoimen nettokus-
tannukset €/asukas (SM) 

2015 2016 2017 

Etelä-Pohjanmaa 83,0 82,9 86,6 

Koko maan keskiarvo 71,9 71,9 71,5 

 

Näkemykset pelastustoimen kehittämismahdollisuuksista 

 

Etelä-Pohjanmaan pelastustoimessa tarvittaisiin lisää savusukelluskelpoista henkilöstöä. Lisäksi 

päivälähdöt, varallaolo ja sopimushenkilöstön saatavuus harva-asutusalueilla ovat maakunnan 

kannalta keskeisiä kehityskohteita. Yhteistyötä muiden pelastuslaitosten kanssa voitaisiin to-

teuttaa ympärivuorokautisen 24/7 tilannekeskuksen järjestämisessä.  

 

Maakuntauudistuksessa Etelä-Pohjanmaan vuokrakustannusten taso riippuu siitä, toteutuvatko 

tällä hetkellä selvityksessä olevat paloasemainvestoinnit (kaksi asemaa). Toimintavalmiuksien 

parantaminen vaatisi lisää resursseja käytettäväksi henkilöstöön ja kalustoon. Liittyminen TUVE-

verkkoon aiheuttaa Etelä-Pohjanmaalle arvion mukaan noin 0,3 miljoonan euron muutoskustan-

nukset.  

 

4.2.3 Etelä-Savo 

Pelastustoimen toimintaympäristö muuttuu Etelä-Savossa väestön ikääntymisen ja keskus- ja 

haja-asutusalueiden eriytymisen takia. Maakunnassa on paljon suuria vesistöjä sekä Sisä-Suo-

men ainoat saaristokunnat Enonkoski, Puumala ja Sulkava. Vesistöjen takia maakunnassa on 

paljon mökkejä ja kausiasukkaita, mikä asettaa haasteita palveluntuotannolle. 

 

Etelä-Savon pelastustoimen nettokustannukset ovat maan keskiarvon yläpuolella. Vakavia hen-

kilövahinkoja oli maan keskiarvoa enemmän, omaisuusvahinkoja (pl. maastopalot) vähemmän. 

Pelastustehtäviä maakunnassa oli 100 000 asukasta kohti selvästi enemmän kuin maassa kes-

kimäärin.   

 

Pelastustoimen nettokus-
tannukset €/asukas (SM) 

2015 2016 2017 

Etelä-Savo 82,9 83,0 82,3 

Koko maan keskiarvo 71,9 71,9 71,5 

 

Näkemykset pelastustoimen kehittämismahdollisuuksista 

 

Väestökehityksestä johtuen sopimuspalokuntien ja sopimushenkilöstön riittävyys tulee aiheut-

tamaan huolta pienemmillä paikkakunnilla. Yhtenä ratkaisuna Etelä-Savon pelastuslaitos on ollut 

mukana kehittämässä moniammatillista toimintamallia, jonka avulla on tarkoitus etsiä ja mah-

dollistaa uusia keinoja henkeä pelastavan avun turvaamiseen, kotiympäristön onnettomuuksien 

ja tulipalojen ehkäisyyn ja kotiin vietävien terveydenhuollon päivystyksellisten palvelujen kehit-

tämiseen.  

 

Maakuntauudistuksesta riippumattakin kiinteistökustannukset tulevat kasvamaan Etelä-Sa-

vossa. ICT-kustannuksista TUVE-verkkoon siirtymisen kustannuksiksi on Etelä-Savon osalta ar-

vioitu 0,27 milj. euroa.   
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4.2.4 Kainuu 

Kainuussa pelastustoimen toimintaympäristön suurimmat toimintaan vaikuttavat tekijät ovat 

väestön ikääntyminen ja keskittyminen kasvukeskuksiin, sekä alueen kaivostoiminta ja muu te-

ollisuus. Lisäksi alueen matkailukohteet (esim. kansallispuistot) ovat usein varsin kaukana pal-

veluverkon ydinalueista. Kainuussa keskeistä on myös yhteistyö valtakunnan rajan yli. 

 

Pelastustoimen nettokustannukset ovat maakunnassa yli kansallisen keskiarvon (taulukko) joh-

tuen alueen suuresta koosta, keskimääräistä useammista pelastustehtävistä ja investoinneista. 

Varautumiseen on varattu varsin niukasti resursseja. Ensihoidolle asettaa paineita täyden pal-

velun sairaalan puuttuminen.  

 

Pelastustoimen nettokus-
tannukset €/asukas (SM) 

2015 2016 2017 

Kainuu 88,7 93,4 85,0 

Koko maan keskiarvo 71,9 71,9 71,5 

 

Näkemykset pelastustoimen kehittämismahdollisuuksista 

 

Sopimuspalomiesten saatavuus ja päätoimisten virkojen täyttäminen tuottavat tulevaisuudessa 

haasteita erityisesti pienissä kunnissa. Palomiesten saatavuutta pieniin kuntiin voitaisiin helpot-

taa esimerkiksi muunto- tai oppisopimuskoulutuksella. Harva-asutusalueiden palveluiden tur-

vaamisen yhtenä vaihtoehtona on tulevaisuudessa kehittää ensihoidon ja pelastustoimen mo-

niammatillista yhteistyötä esimerkiksi hybridiyksikkötoimintamallilla. Resurssien kohdentami-

sessa tiedon keruu ja analysointi ja kustannuslaskennan kehittäminen ovat keskeisessä ase-

massa.  

 

Maakuntauudistuksessa TUVE-verkkoon siirtyminen aiheuttaa noin 0,15 milj. euron kustannuk-

set. Kiinteistökustannuksiin nousupaineita aiheuttavat paloasemien tulevat korjaukset. 

 

4.2.5 Kanta-Häme 

Kanta-Hämeessä pelastuslaitoksen toimintaympäristö muuttuu jatkossa kaupungistumisen seu-

rauksena. Väestön keskittymisen trendi aiheuttaa haasteita etenkin pienten taajamien toiminta-

valmiuden osalta. Riskiprofiililtaan Kanta-Häme on lähellä keskiarvoa useimpien onnettomuus-

tyyppien ja riskien suhteen. 

 

Maakunnan pelastustoimen nettokustannukset ovat maan pienimmät (taulukko) ja maakun-

nassa oli sekä vakavia henkilövahinkoja, omaisuusvahinkoja että pelastustehtäviä vähemmän 

kuin maassa keskimäärin.  Onnettomuuksien ehkäisyn resurssit ovat huomattavan pienet ver-

rattuna muihin maakuntiin. 

 

Pelastustoimen nettokus-
tannukset €/asukas (SM) 

2015 2016 2017 

Kanta-Häme 57,0 59,7 59,0 

Koko maan keskiarvo 71,9 71,9 71,5 

 

Näkemykset pelastustoimen kehittämismahdollisuuksista 

 

Maakunnan väkiluvun laskiessa voi pelastustoimen haasteeksi nousta erityisesti valmius pienissä 

taajamissa, joissa ensimmäisenä yksikkönä on tyypillisesti sopimuspalokunta. Haasteina ovat 

sopimuspalokuntien riittävät päiväaikaiset lähtövalmiudet ja -vahvuudet. Sopimuspalokuntien 
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toimintaedellytysten säilyttämisen lisäksi maakunta voisi tarkastella ensihoidon ja pelastustoi-

men monitoimiyksiköiden soveltuvuutta kyseisille alueille. Maakuntatasolla voitaisiin myös tar-

kastella pelastustoimen palveluverkon ja osaamisen hyödyntämistä laajemmin osana sosiaali- 

ja terveydenhuollon tehtäväkenttää. Vanhenevan henkilöstön työkyvyn ylläpitoon tarvitaan 

mahdollisesti jatkossa nykyistä enemmän resursseja.  

 

Maakuntauudistuksen yhteydessä pelastuslaitos organisoituu mahdollisesti omaan liikelaitok-

seen. Pelastustoimen siirtyminen TUVE-verkkoon aiheuttaa järjestelmän täysimääräisen käyt-

töönoton vaiheessa arvioidusti noin 0,3 milj. euron kustannukset. Lisäksi useita pelastuslaitok-

sen käytössä olevia kiinteistöjä ollaan paraikaa saneeraamassa, mikä nostaa tulevaisuudessa 

vuokrakustannuksia.  

 

4.2.6 Keski-Pohjanmaa 

Keski-Pohjanmaan maakunnassa toimii pelastustehtävien kannalta monia suuren riskin aiheut-

tavia yrityksiä: Kokkolan suurteollisuusalueella toimii Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen 

kemian keskittymä ja metalliteollisuuden yrityksiä. Lisäksi maakunnassa sijaitsee Suomen suu-

rin öljyvarasto ja Keski-Pohjanmaa on myös ydinvoimalan vaikutusalueella. Kaivostoiminnan 

käynnistyminen ja jalostustoiminnan lisääntyminen tuovat uusia riskikohteita ja lisäävät ras-

kaanajoneuvon liikennettä. 

 

Keski-Pohjanmaalla pelastustoimen nettokustannukset ovat selvästi yli maan keskiarvon (tau-

lukko), mikä selittyy osaksi useiden erityistä huomiota vaativien kohteiden määrällä.  

 

Pelastustoimen nettokus-
tannukset €/asukas (SM) 

2015 2016 2017 

Keski-Pohjanmaa 89,6 87,4 89,0 

Koko maan keskiarvo 71,9 71,9 71,5 

 

Näkemykset pelastustoimen kehittämismahdollisuuksista 

 

Onnettomuuksien ehkäisyyn ja turvallisuusuhkien tunnistamisen systemaattisuuteen voidaan 

kiinnittää lisää huomiota. 24/7 tilannekeskus- ja johtokeskuspalveluiden kehittäminen yhdessä 

naapurialueiden kanssa voisi lisätä johtamistoiminnan laatua ja kustannustehokkuutta. Lisäksi 

on huolehdittava, että henkilöstön toimintakyky pysyy nykyisellä tasolla myös jatkossa. Tätä 

voidaan tehdä esimerkiksi kehittämällä työn teon tapoja (sammutusmenetelmät). 

 

Keski-Pohjanmaan pelastustoimen alue muuttuu maakuntauudistuksen yhteydessä. Alueelta 

kolme kuntaa, Kruunupyy, Luoto ja Pietarsaari siirtyvät Pohjanmaan pelastustoimen alueelle. 

Asukkaita kyseisissä kunnissa on reilu 30 000. Keski-Pohjanmaan pelastuslaitoksen toiminnasta 

siirto tarkoittaa noin kolmasosaa pelastuslaitoksen resursseista. ICT:n osalta maakunnilla tulee 

olemaan rahoitusvaje, minkä vuoksi Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos esitti huolensa rahoituk-

sen riittävyydestä. Tilojen vuokrakustannusten nousua ennakoidaan, mutta summat eivät ole 

vielä selvillä.  

 

4.2.7 Keski-Suomi 

Keski-Suomessa pelastustoiminnan toimintaympäristö muuttuu tulevina vuosina etenkin Jyväs-

kylän seudun kasvun ja maakunnan pienempien taajamien hiljentymisen seurauksena. Keski-

Suomessa on jo vuodesta 2004 lähtien ollut maakunnallinen pelastustoimi. Maakunnassa pelas-

tustoimen kustannukset ovat maan keskiarvon yläpuolella (taulukko), mutta yhdeksässä maa-

kunnassa kustannukset olivat Keski-Suomea korkeammalla tasolla. Pelastustehtävien määrässä 

maakunta sijoittui hieman kansallisen keskiarvon alapuolelle. 
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Pelastustoimen nettokus-

tannukset €/asukas (SM) 
2015 2016 2017 

Keski-Suomi 76,7 74,7 79,5 

Koko maan keskiarvo 71,9 71,9 71,5 

 

Näkemykset pelastustoimen kehittämismahdollisuuksista 

 

Lisää kustannustehokkuutta voisi tuoda 24/7 tilanne- ja johtokeskuspalvelujen kehittäminen 

esim. etäjohtamisen osalta yhdessä naapurilaitosten kanssa. Maakuntaa on ajoittain vaivannut 

henkilöstöpula, jonka takia apua ei ole saatu liikkeelle suuremmassa osassa tehtäviä useimpiin 

muihin pelastustoimen alueisiin verrattuna. Keski-Suomi on innovatiivisesti ottanut käyttöön 

monitoimiyksikön eli hybridiyksikön, jolla pyritään omalta osalta vastaamaan tähän haastee-

seen. Lisäksi onnettomuuksien ja tulipalojen ennaltaehkäisytyön kehittämiseen voidaan panos-

taa. 

 

Pelastuslaitoksen arvion mukaan kustannukset tulevat kasvamaan vuosina 2020-2022 noin 1,3 

milj. euroa, joista suurimpana eränä on esitetty noin 1 milj. euron kiinteistökustannukset. Lisäksi 

ICT-kustannuksista koituu maakunnalle noin 0,5 milj. euron muutoskustannus TUVE-verkkoon 

liittyessä.  

 

4.2.8 Kymenlaakso 

Kymenlaaksossa teollisuuden rakennemuutos ja useamman metsäteollisuuslaitoksen lopettami-

nen eivät ole juurikaan vaikuttaneet pelastustoimen palvelutasovaatimuksiin, sillä uudet yritys-

puistot vaativat pelastustoimelta varautumista. Alueella on kaksi kemikaalisatamaa ja kolme 

kemikaaliratapihaa, joiden toimintaan liittyvät riskit edellyttävät osaltaan myös paloasemien uu-

delleensijoittamista. Suomenlahden alueella pelastuslaitokset varautuvat öljyvahingon varalta ja 

maakunnassa tehdään paljon pelastustoimen yhteistyötä myös Venäjän kanssa. Alueen lukui-

sista erityisvalmistautumista vaativista kohteista johtuen Kymenlaaksossa pelastustoimen net-

tokustannukset ovat maan korkeimpien joukossa (taulukko).  

 

Pelastustoimen nettokus-
tannukset €/asukas (SM) 

2015 2016 2017 

Kymenlaakso 85,7 87,6 90,8 

Koko maan keskiarvo 71,9 71,9 71,5 

 

Näkemykset pelastustoimen kehittämismahdollisuuksista 

 

Kymenlaakson pelastuslaitos pyrkii vastaamaan toimintavalmiusaikavaatimuksiin paloasemien 

hajauttamisella ja uudella sijoittamisella. Kymenlaakson 24/7 tilannekeskus- ja johtokeskuspal-

veluita voitaisiin kehittää jatkossa yhteistoiminta-alueen muiden maakuntien kanssa. Lisäksi pe-

lastustoimen ja ensihoidon monitoimiyksikön toimintaa voisi arvioida kattavammin ja saatujen 

kokemusten perusteella harkita toiminnan mahdollista laajentamista. 

 

Paloasemien rakentamistarveselvityksen mukaan Kymenlaaksoon tulee rakentaa kaksi uutta pa-

loasemaa neljän vuoden sisällä. Ne korvaavat huonosta sisäilmasta kärsivät rakennukset. Ra-

kennettavien paloasemien sijainnissa tullaan huomioimaan myös alueen riskit paremmin. Ta-

voitteena on myös säästää vuotuisissa vuokrakuluissa, sillä tulevat paloasemat ovat 30 % ny-

kyisiä pienempiä. ICT:n osalta TUVE-verkkoon siirtyminen aiheuttaa noin 0,3 milj. euron lisä-

kustannukset.   
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4.2.9 Lappi 

Lapin maakunnan toimintaympäristön merkittävimmät tekijät ovat luonnonolosuhteet ja etäi-

syydet, jotka tuovat haasteita pelastustoimen järjestämiselle. Toiminnallisesti Kemi - Tornio alu-

een suurteollisuus, kaivostoiminta, kaikkialla Lapissa voimakkaasti kasvanut matkailu sekä har-

vaan asutun alueen haasteet asettavat erityisosaamistarpeita pelastuslaitokselle. Lapin pelas-

tuslaitos tekee operatiivista yhteistyötä Ruotsin ja Norjan turvallisuusviranomaisten kanssa. 

 

Lapissa pelastustoimen nettokustannukset ovat maan keskiarvon yläpuolella, mikä selittyy sillä, 

että vakavia henkilövahinkoja oli lähes kaksi kertaa enemmän kuin maassa keskimäärin, tulipa-

lojen omaisuusvahingot olivat miltei tuplasti muun maan keskiarvoa (€ per asukas) korkeammat 

ja pelastustehtäviä yleensäkin huomattavasti maan keskiarvoa enemmän. 

 

Pelastustoimen nettokus-

tannukset €/asukas (SM) 
2015 2016 2017 

Lappi 86,4 86,7 84,2 

Koko maan keskiarvo 71,9 71,9 71,5 

 

Näkemykset pelastustoimen kehittämismahdollisuuksista 

 

Lapissa voisi jatkossa panostaa vahvemmin pelastustoiminnan suunnitelmavalmiuden kehittä-

miseen. Henkilöstön rekrytointi on ollut vaikeaa ja jopa mahdotonta monelle syrjäiselle toimi-

paikalle. Maakunta nosti yhdeksi tulevaisuuden vaihtoehdoksi kehittää harvaan asutuilla alueilla 

ensihoidon ja pelastuksen moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi hybridiyksikkömallilla. 24/7 

tilannekeskuksen kehittämisen voisi toteuttaa yhteistyössä muiden pelastuslaitosten kanssa. 

 

Lapin paloasemakiinteistöjen korjausvelka kasvaa kaiken aikaa ja 2020-luvulla joudutaan to-

teuttamaan merkittävä peruskorjausohjelma. Lisäksi kustannuksia nostavat ICT-kustannukset, 

joista TUVE-verkkoon siirtymisen on arvioitu maksavan 0,33 milj. euroa.  

 

4.2.10 Pirkanmaa 

Pirkanmaalla väestönkasvu ja tiivis kaupunkirakentaminen Tampereella asettavat haasteita pe-

lastustoimelle. Rakentamisen suunnitteluun osallistuminen, rakentamisen aikaiset turvajärjes-

telyt ja pelastustoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen valmiissa rakennuksissa ovat ris-

kien hallinnan kannalta keskeisiä. 

 

Pelastustoimen nettokustannukset ovat Pirkanmaalla alle maan keskiarvon. Maakunnassa ta-

pahtui keskiarvoa vähemmän niin vakavia henkilövahinkoja kuin omaisuusvahinkoja tulipaloista. 

Myös pelastustehtävien kokonaismäärä 100 000 asukasta kohden oli alempi kuin maassa keski-

määrin.  

 

Pelastustoimen nettokus-
tannukset €/asukas (SM) 

2015 2016 2017 

Pirkanmaa 67,3 67,4 67,8 

Koko maan keskiarvo 71,9 71,9 71,5 

 

Näkemykset pelastustoimen kehittämismahdollisuuksista 

 

Pirkanmaalla pelastustoimen toimintavalmiusaikojen ongelmat keskittyvät tiiviisti rakennetuille 

ja nopeasti laajenneille Tampereen kaupunkialueille. Pirkanmaa on tunnistanut ydinkeskustojen 

toimintavalmiuden puutteisiin ratkaisuksi esimerkiksi satelliittiyksiköt (ei kiinteää asemapaik-
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kaa) ja kevytyksiköt. Tulevaisuuden keskeinen haaste on harva-asutusalueiden palveluiden yl-

läpitäminen. Sopimuspalokuntien henkilöstön väheneminen ja ikääntyminen heikentävät toimin-

taedellytyksiä. Toisaalta väestörakenteen muutos lisää ensivastetehtävien määrää. Haasteisiin 

voidaan vastata toimintaympäristöä arvioimalla, resursseja kohdentamalla sekä yhteistoimin-

nalla lähiviranomaisten kanssa. 

 

TUVE-verkkoon liittyminen tuo noin 0,9 milj. euron siirtymäkustannuksen, jonka lisäksi maa-

kunnan kustannuksia nostavat edessä olevat paloasemien rakentamiset ja uusien henkilöiden 

rekrytointi. Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilannekeskuksen kehittäminen toiminnaltaan (yhteis-

työ ensihoidon kanssa) ja toiminta-alueeltaan (yhteistoiminta-alue) laaja-alaiseksi tilannekes-

kukseksi aiheuttaa myös kustannusten nousua. 

 

4.2.11 Pohjanmaa  

Tulevaisuudessa Pohjanmaan väkiluku kasvaa tasaisesti, mutta samalla väestöllinen huolto-

suhde heikkenee selvästi. Teollisuuden osalta Pohjanmaalle saattaa tulla merkittävästi enemmän 

kemianteollisuutta, jonka myötä tulee uusia onnettomuusriskejä. Maakunta on vahvasti kaksi-

kielinen, mikä lisää haasteita henkilöstön rekrytoinnissa.  

 

Pohjanmaalla pelastustoimen nettokustannukset ovat hieman alle maan keskiarvon. Maakun-

nassa tapahtui kansallista keskiarvoa vähemmän niin vakavia henkilövahinkoja kuin omaisuus-

vahinkoja tulipaloista. Myös pelastustehtävien kokonaismäärä 100 000 asukasta kohden oli 

alempi kuin maassa keskimäärin.  

 

Pelastustoimen nettokus-
tannukset €/asukas (SM) 

2015 2016 2017 

Pohjanmaa 67,0 69,4 69,1 

Koko maan keskiarvo 71,9 71,9 71,5 

 

Näkemykset pelastustoimen kehittämismahdollisuuksista 

 

Pelastuslaitos nosti esille tarpeen valvonnan kehittämisen ja asiantuntijapalveluiden resurssien 

uudelleen arvioinnille ja lisärekrytoinneille. Lisäksi todettiin, että onnettomuusriskien arvioinnin 

ja niihin vaikuttamisen osalta yhteistyötä muiden pelastuslaitosten kanssa tulee lisätä. Myös 

tilannekeskuspalveluja voisi kehittää yhteistyöllä.  

 

Pohjanmaan pelastuslaitoksen väestöpohja muuttuu maakuntauudistuksessa, kun Pietarsaari, 

Kruunupyy ja Luoto liittyvät osaksi maakunnan pelastustointa ja Isokyrö eroaa alueesta. Muu-

tosten vuoksi kustannusten laskentaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. TUVE-verkkoon liitty-

minen tuo noin 0,3 milj. euron siirtymäkustannuksen. Myös kiinteistöinvestoinneista on tulossa 

lisäkuluja. 

 

4.2.12 Pohjois-Karjala 

Pohjois-Karjalassa väestö on varsin ikääntynyttä. Lisäksi maakunnan sisällä väestö keskittyy 

Joensuuhun, mikä harventaa asutusta maakunnan laajoilta reuna-alueilta. Nämä kehityskulut 

aiheuttavat haasteita maakunnan pelastustoimen toiminnalle.  

 

Pohjois-Karjalassa pelastustoimen nettokustannukset ovat alle maan keskitason (taulukko). Va-

kavia henkilövahinkoja ja omaisuusvahinkoja vähemmän, mutta pelastustehtäviä kokonaisuu-

dessaan enemmän kuin maassa keskimäärin.   
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Pelastustoimen nettokus-

tannukset €/asukas (SM) 
2015 2016 2017 

Pohjois-Karjala 71,2 73,9 69,2 

Koko maan keskiarvo 71,9 71,9 71,5 

 

Näkemykset pelastustoimen kehittämismahdollisuuksista 

 

Maakunnassa tulisi panostaa onnettomuuksien ehkäisyn keinovalikoimaan enemmän ja ottaa 

paloturvallisuuden itsearviointi käyttöön. Uusien sopimuspalomiesten rekrytointi on muuttu-

massa haasteelliseksi ja koulutetun päätoimisen henkilöstön saatavuus pienille paloasemille vai-

keutuu nykyisestään. Hyvä yhteistyö muun muassa hybridiyksiköissä mahdollistaa harvaan asu-

tuilla alueilla pelastustoimen palveluiden turvaamisen. Maakunnassa tehty Kylien pelastusryh-

mähanke on erinomainen esimerkki asukkaiden osallistamisesta, ja hankkeen voisi vakiinnuttaa 

pysyväksi osaksi toimintaa. 

 

Pohjois-Karjalassa pelastustoimen kiinteistökustannukset kasvavat tulevaisuudessa peruskor-

jausten ja uusien rakennusten vuoksi. Lisäksi TUVE-verkkoon siirtyminen tuo 0,3 milj. euron 

kustannukset. Heinäveden liittyminen osaksi Pohjois-Karjalaa lisää kustannuksia noin 0,25 milj. 

euroa.  

 

4.2.13 Pohjois-Pohjanmaa 

Pohjois-Pohjanmaalla näkyy vahvasti kaupungistuminen ja harvaan asuttujen alueiden autioitu-

minen. Maakunnan väestöstä yli puolet (220 000 asukasta) asuu 25 km säteellä Oulun keskus-

tasta. Maakunnalla on rannikkoa n. 400 kilometriä ja kolme satamaa. Pyhäjoen ydinvoimala-

hanke tulee edellyttämään pelastustoimelta osaamisen laajentamista ja panostusta varautumi-

seen koko maakunnassa. Alueella tulee ottaa huomioon myös matkailijoiden palvelutarpeet.  

 

Pohjois-Pohjanmaalla pelastustoimen nettokustannukset ovat alle maan keskitason (taulukko). 

Pelastustehtävien kokonaismäärä 100 000 asukasta kohden oli myös alhaisempi kuin keskiarvo. 

 

Pelastustoimen nettokus-
tannukset €/asukas (SM) 

2015 2016 2017 

Pohjois-Pohjanmaa 70,6 69,3 68,4 

Koko maan keskiarvo 71,9 71,9 71,5 

 

Näkemykset pelastustoimen kehittämismahdollisuuksista 

 

Henkilöstön saatavuudessa sivutoimiseen tai sopimuspalokuntien toimintaan on suurta alueel-

lista vaihtelua Oulun alueen ylitarjonnasta harvaan asuttujen alueiden erittäin haasteelliseen 

tilanteeseen. Maakunnan tulee pohtia niitä keinoja, joilla harvaan asuttujen alueiden valmiutta 

kyetään pitämään yllä. Lisäksi on suositeltavaa hakea yhteistyömuotoja muun muassa kiinteis-

töjen käytön ja tukipalveluiden osalta myös muidenkin toimijoiden kuin ensihoidon kanssa. 

 

Maakunnan pelastustoimintaan kohdistuu kustannuspaineita paloasemaverkon uudistamisesta 

sekä toimintavalmiuden parantamiseksi erityisesti Oulussa, mutta sisäilmaongelmien takia myös 

maakunnan muissa osissa. Maakunnassa myös yhdistyy kaksi pelastuslaitosta, mikä tulee ai-

heuttamaan palkkojen harmonisointikustannuksia. TUVE-verkkoon siirtyminen tuo lisäksi 0,7 

milj. euron muutoskustannuksen.   
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4.2.14 Pohjois-Savo 

Pohjois-Savossa suurimman haasteen pelastustoiminnalle asettavat väestön ikääntyminen ja 

harva-asutusalueiden tavoitettavuus sekä toisaalta Kuopion kasvu. Maakuntaan on kaavailtu 

suuria teollisuuden investointeja, jotka aiheuttavat riskejä esim. puukuljetusten ja vaarallisten 

aineiden muodossa.  

 

Pelastustoimen kustannukset ovat Pohjois-Savossa maan keskiarvon tuntumassa. Vuonna 2017 

vakavia henkilövahinkoja oli maakunnassa maan keskiarvoa vähemmän ja pelastustehtäviä yh-

teensä hieman yleistä tasoa enemmän. 

 

Pelastustoimen nettokus-
tannukset €/asukas (SM) 

2015 2016 2017 

Pohjois-Savo 71,9 72,3 72,7 

Koko maan keskiarvo 71,9 71,9 71,5 

 

Näkemykset pelastustoimen kehittämismahdollisuuksista 

 

Pelastustoimen haasteena on päätoimisen, sivutoimisen ja sopimushenkilöstön rekrytointi pien-

ten paikkakuntien paloasemille. Yhteistyötä maakunnan muiden toimijoiden kanssa tulee selvit-

tää ja hyödyntää pelastustoimen osaaminen, laaja lähipalveluverkko sekä tukipalvelut. Yhteis-

työlle perustuva hybridiyksikkö mahdollistaisi palveluiden turvaamisen harvaan asutuilla alueilla. 

Onnettomuuksien ehkäisyn keinovalikoimaa voisi kehittää ja lisäresurssien tarvetta tarkastella. 

 

Kiinteistöjen rakentaminen ja peruskorjaaminen tulevat nostamaan maakunnan vuokratasoa 

maakuntauudistuksen jälkeen. Pelastuslaitos arvioi pelastustoimen kiinteistökulujen kasvavan 

vuodesta 2020 vuoteen 2022 mennessä 2,5 miljoonalla eurolla. TUVE-verkkoon siirtyminen tuo 

maakuntaan 0,4 milj. euron siirtymäkustannukset.  

 

4.2.15 Päijät-Häme 

Päijät-Hämeen pysyvä väestö keskittyy Lahteen, mutta alueella on myös paljon vapaa-ajan-

asutusta, minkä vuoksi tiettyjen alueiden väkiluku saattaa loma-aikoina tuplaantua normaaliin 

verrattuna. Päijät-Hämeessä osittain teollisuuden rakennemuutoksen aiheuttama pitkäaikais-

työttömyys ja sosiaaliset ongelmat näkyvät myös pelastustoimen tehtäväkentässä.  

 

Päijät-Hämeessä pelastustoimen nettokustannukset olivat maan keskiarvoa korkeammalla, 

mutta pelastustehtäviä 100 000 asukasta kohden oli yleisen tason verran. Vakavia henkilöva-

hinkoja ja omaisuusvahinkoja (€) oli keskiarvoa vähemmän. 

 

Pelastustoimen nettokus-
tannukset €/asukas (SM) 

2015 2016 2017 

Päijät-Häme 83,3 87,2 87,0 

Koko maan keskiarvo 71,9 71,9 71,5 

 

Näkemykset pelastustoimen kehittämismahdollisuuksista 

 

Päijät-Hämeessä on ohjeistuksen perusteella kehitetty tarkemmat toimintaohjeet esim. pelas-

tussukellukseen, pelastustoiminnan johtamiseen, metsäpaloihin ja öljyntorjuntaan. Lisäksi pe-

lastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnin ohjeen paikallinen soveltaminen on työryhmätyös-

kentelyn käsittelyssä ja paikallinen ohje otetaan käyttöön 1.1.2019. Sisäministeriön näkemyk-

sen mukaan Päijät-Hämeen toimintakulttuuri tämän asian osalta on ollut esimerkillistä ja tukee 

myös valtakunnallisia tavoitteita työhyvinvoinnin ja urapolkujen kehittämisestä. Parantamista 
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on kuitenkin vielä onnettomuuksien ehkäisyn keinoissa, joita voidaan kehittää maakunnan toi-

mijoiden yhteistyöllä.  

 

Tulevaisuudessa maakunnan pelastustoimeen kohdistuu kiinteistö- ja henkilöstökustannusten 

nousupaineita ja kahdessa kunnassa on aloitettu paloasemahankkeet. TUVE-verkkoon siirtymi-

nen tuo Päijät-Hämeeseen noin 0,3 milj. euron siirtymäkustannukset.  

 

4.2.16 Satakunta 

Satakunta on hyvin teollisuus- ja elinkeinoelämäpainotteinen maakunta, jossa on merkittäviä 

teollisuus- ja kemikaalikeskittymiä, satamia, vilkas liikenne sekä tulvaherkkä ympäristö. Sata-

kunnassa sijaitsee Suomen suurin teollisten kaasujen käsittelykokonaisuus, kaikkiaan 17 Tukes 

turvallisuusselvitys- tai lupakohdetta sekä lähiaikoina yhteensä kolme ydinvoimalaa. Elinkei-

noelämä myös investoi melko voimakkaasti, jolloin pelastustoimen on vastattava rakentamisen 

ja muun toiminnan ohjaamiseen ja toisaalta ylläpidettävä riittävää valmiutta onnettomuuksien 

ja tapaturmien varalta. Edellä mainituista syistä, sekä pelastustehtävien keskiarvoon nähden 

korkeasta kokonaismäärästä johtuen pelastustoimen nettokustannukset ovat Satakunnassa 

kansallista keskiarvoa korkeammat (taulukko).  

 

Pelastustoimen nettokus-
tannukset €/asukas (SM) 

2015 2016 2017 

Satakunta 94,4 90,0 91,5 

Koko maan keskiarvo 71,9 71,9 71,5 

 

Näkemykset pelastustoimen kehittämismahdollisuuksista 

 

Satakunnassa voisi panostaa enemmän onnettomuuksien ehkäisyyn esim. paloturvallisuuden 

itsearviointia ja paloriski-ilmoituksia kehittämällä. 24/7 tilannekeskus olisi tarkoituksenmukaista 

kehittää yhteistyöllä muiden pelastuslaitosten kanssa.  

 

Satakunnassa ei ole tiedossa palveluverkkoon kohdistuvia kiinteistöjen uudistustarpeita, mutta 

vuokrat voivat nousta maakunnallisen yhtenäistämisen seurauksena. Maakunnan oman arvion 

mukaan siirtyminen TUVE-verkkoon toisi Satakunnalle peräti 1,5 milj. euron muutoskustannuk-

set. Valtioneuvoston arvion mukaan summa olisi huomattavasti pienempi, noin 0,4 milj. euroa.  

 

4.2.17 Uusimaa 

Helsinki ympäristöineen on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista kaupunkiseuduista ja koko 

maakunnan väestö kasvaa noin 1 % vuodessa. Maakuntaan sijoittuu keskeisiä logistisia solmu-

kohtia kuten satamia, lentoasema sekä merkittäviä logistiikkakeskuksia. Alueella sijaitsee myös 

yksi Euroopan suurimmista öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskuksista Porvoon Kilpilah-

dessa sekä Loviisan ydinvoimalaitos. Suomenlahden öljykuljetukset muodostavat riskin Uuden-

maan ranta ja merialueelle ja niiden volyymin ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan. 

 

Uudellamaalla vakavia henkilövahinkoja tapahtui vain 15 kappaletta 100 000 asukasta kohden, 

mikä on alle puolet maan keskiarvosta (31). Myös pelastustehtäviä oli yhteensä keskiarvoa vä-

hemmän. Maakunnassa pelastustoimen nettokustannukset ovatkin kansallisesti matalat (tau-

lukko).   
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Pelastustoimen nettokus-

tannukset €/asukas (SM) 
2015 2016 2017 

Uusimaa 63,4 63,0 61,4 

Koko maan keskiarvo 71,9 71,9 71,5 

 

Näkemykset pelastustoimen kehittämismahdollisuuksista 

 

Puutteita toimintavalmiusaikojen saavuttamisessa pyritään paikkaamaan paloasemaverkostoa 

kehittämällä. Tämä koskee erityisesti nykyisten pelastustoimen alueiden rajaseutuja sekä uusia 

kaupunkialueita. Erikseen on selvitettävä yhden yksikön paloasemien tai kevytyksiköiden asema 

palveluverkkoa parannettaessa. Tärkeitä ovat myös riskien arviointimenettelyn ja riskienhallin-

takeinojen kehittäminen ja panostukset onnettomuuksien ehkäisyyn ja henkilöstön toimintaky-

kyyn.  

 

Maakuntauudistuksen myötä neljä pelastuslaitosta yhdistyy maakunnalliseksi toimijaksi. Uuden-

maan maakunta arvioi kustannusten vuosikasvun olevan vuodesta 2018 vuoteen 2022 noin 12 

miljoonaa euroa. Suurimmat kustannuspaineet ovat henkilöstö- ja kiinteistökuluissa sekä pois-

toissa. Lisäksi ICT-kustannuksia syntyy TUVE-verkkoon siirtymisestä noin 3 miljoonan euron 

verran.  

 

4.2.18 Varsinais-Suomi 

Varsinais-Suomen saaristo-olosuhteet, meriliikenne ja kielelliset vaatimukset, väestön ikäänty-

minen, nuorten syrjäytymisriski sekä maahanmuuton kehitys ja monikulttuurisuus asettavat 

haasteita pelastustoimen palvelutarjonnalle. Lisäksi maakunnassa on nopeasti kasvavia teolli-

suusaloja (auto- ja meriteollisuus), joiden riskeihin on pystyttävä varautumaan asianmukaisesti.  

 

Varsinais-Suomessa vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja tulipaloista sekä pelastustehtäviä 

yhteensä oli maan keskiarvoa vähemmän. Pelastustoimen nettokustannukset ovat alle maan 

keskiarvon (taulukko).  

 

Pelastustoimen nettokus-
tannukset €/asukas (SM) 

2015 2016 2017 

Varsinais-Suomi 68,7 69,1 68,2 

Koko maan keskiarvo 71,9 71,9 71,5 

 

Näkemykset pelastustoimen kehittämismahdollisuuksista 

 

Onnettomuuksien ehkäisyn keinovalikoimaa ja määrää on hyvä tarkastella. Maakunnassa kan-

nattaa panostaa paloturvallisuuden itsearviointiin, turvallisuusviestintään ja henkilöstön työky-

vyn ylläpitoon. Toimintaympäristön muuttuessa korostuu kerättävän tiedon analysointi ja vai-

kutusten arviointi. Kustannuspaineiden lievittämiseksi 24/7 tilannekeskuksen toimintaa olisi jär-

kevää toteuttaa yhdessä muiden pelastuslaitosten kanssa.  

 

Maakunnan taloudelle aiheutuu kustannuspaineita pelastustoimen palveluverkon kehittämistar-

peista. Sisäministeriön arvion mukaan peräti 30 % maakunnan 120 pelastustoimen kiinteistöstä 

vaatii välittömiä korjaustoimenpiteitä. Valmistuvien ja suunniteltujen paloasemien vuokrakus-

tannukset asettavat taloudellisia haasteita. TUVE-verkkoon siirtyminen tuo noin 0,8 milj. euron 

kustannukset.  
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4.3 Pelastustoimen neuvottelujen simuloinnin osallistujakyselyn vastaukset 

Pelastustoimen neuvottelujen päätteeksi osallistujilla oli mahdollisuus antaa palautetta neuvot-

teluista palautekyselyn kautta. Kyselyyn vastasi yhteensä 19 henkilöä, jotka edustivat maakun-

tien liittoja, pelastuslaitoksia ja valtiovarainministeriötä. Pääsääntöisesti neuvottelut koettiin hy-

väksi kokemukseksi, jossa valtioneuvoston ja pelastuslaitosten välinen vuoropuhelu toimi hyvin 

ja käytännön järjestelyt olivat kunnossa.  

 

Vastaukset ja kehittämisehdotukset 

 

Kyselyn aluksi vastanneet henkilöt saivat antaa neuvottelujen osa-alueille kouluarvosanat as-

teikolla 4–10. Ensimmäinen kysymys käsitteli simulointineuvottelujen hyödyllisyyttä vastaajien 

organisaatioiden valmistelutyön tukena. 13 vastaajaa antoi arvosanaksi 8, 9 tai 10, mikä kertoo 

siitä, että useimpien mielestä simulointi oli hyödyllinen ja saavutti näin ollen tärkeimmän tavoit-

teensa hyvin. Vastausten keskiarvoksi muodostui 8,16.  

 

Käytännön järjestelyjen koettiin onnistuneen kiitettävästi. Korkeimmillaan vastausten keskiarvo 

(8,79) oli kysymyksessä ”Osallistuiko simulointitapahtumaan oikeat henkilöt?”, jossa heikoin an-

nettu arvosana oli 7 (2 vastaajaa) ja 13 vastaajaa valitsi arvosanaksi 9 tai 10. Myös tapahtumaan 

varattua aikaa pidettiin varsin sopivan pituisena (vastausten keskiarvo 8,68) ja simulointitapah-

tumien teemavalinnat (8,47) koettiin varsin onnistuneiksi.  

 

Kaikkien kysymysten kohdalla vastausten keskiarvot pyöristyvät kokonaisina numeroina joko 

lukuun 8 tai 9, mikä kertoo siitä, että kokonaisuus oli onnistunut. Ainoat kysymykset, joissa 

vastausten keskiarvo jäi alle 8 olivat kysymykset ”Oliko simulointitapahtumassa käytetty tieto-

pohja toimiva?” (7,89) ja ”Pystyttiinkö teemoja käsittelemään riittävällä tarkkuudella?” (7,79).   

 

Simuloinnin tietopohjaa kommentoitiin avovastauksissa muun muassa seuraavasti: ”Tällä het-

kellä tilastopohja ei anna täysin oikeaa kuvaa johtuen pelastuslaitosten erilaisista raportointita-

voista, sekä erilaisista tavoista kohdentaa kustannuksia.” Toisaalta toinen vastaaja ihmetteli sitä, 

että ministeriö pyysi pelastuslaitoksia toimittamaan neuvottelujen ennakkomateriaaleissa tietoja 

isojen kokonaisuuksien lisäksi ”oudon yksityiskohtaisista” asioista. Kyseinen haaste tunnistettiin 

myös simulointitapahtuman yleisissä kehitysehdotuksissa, joissa kaivattiin yhteisiä prosesseja 

ja vaikutusmittareita, jotta voitaisiin hahmottaa paremmin maakunnan pelastustoimen nykytila 

ja tunnistaa oikea taso, jossa asiat valtion ja maakunnan välillä käsitellään. ”Tietopohja kun 

saadaan parempaan kuntoon, sisäministeriö pystyy entistä paremmin määrittelemään mitä tie-

toja maakunnista tarvitaan ja valmistelu saadaan vielä paremmin organisoiduksi.” 

 

Keskusteluteemojen riittävän tarkkuuden osalta avovastauksista voi päätellä, että osallistujia 

harmitti erityisesti talousasioiden (kustannusten muutokset, sopeutustarpeet ja niiden vaikutuk-

set toimintaan) ohittaminen neuvottelujen aikana. Tästä johtuen neuvottelujen tarkoitus jäi osit-

tain hämärän peittoon: ”Miten raha ja nämä neuvottelut liittyvät yhteen? Mistä oikeasti neuvo-

tellaan?” ”Mikä on tapaamisen tavoite? Vaihtaa tietoa vai neuvotella (mistä??).” Toisaalta myös 

todettiin, että maakuntien puuttuminen vaikutti siihen, ettei keskusteluissa pystytty vielä käsit-

telemään esimerkiksi varautumisen näkymistä koko maakuntakonsernin toiminnassa.  

 

Simuloinnin summauksen ohella kommenttikentässä katsottiin myös tulevaan: ”Varsinaisilla 

keskustelukierroksilla, kun on enemmän aikaa, aikataulut keskusteluille tulee kiinnittää hyvissä 

ajoin. Prosessina kannattaa miettiä, mitä asioita käsitellään taustoittavissa keskusteluissa ja 

mitä asioita näissä keskusteluissa sekä miten huolehditaan, että valtioneuvosto puhuu yhdellä 

äänellä. Tämä on yhteinen harjoitus, parannetaan sitä yhdessä!” Tulevaisuudennäkymien toi-

vottiinkin olevan enemmän esillä seuraavalla neuvottelukierroksella.  
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4.4 Sisäministeriön huomiot ja kehittämistarpeet neuvotteluprosessiin 

Simuloinnin tavoitteena oli ensisijaisesti harjoitella prosessia ja hahmottaa prosessin vaatimia 

resursseja sekä aikatauluja. Prosessin kehittämisen näkökulmasta harjoitus toi esille selkeän 

tarpeen kuvata prosessiin osallistuvien osapuolten roolit toimialan arviointiin liittyvässä tiedon-

keruussa ja tiedon analysoinnissa. Haasteita toi erityisesti AVIsta LUOVA-uudistuksen yhtey-

dessä sisäministeriöön ehdotettavaksi siirtyvien henkilöiden voimavarojen hyödyntäminen ny-

kyisessä organisaatiomallissa. Myös sisäministeriön pelastusosaston sisäinen roolitus vaatii tar-

kastelua sujuvan arvioinnin aikaansaamiseksi.  

 

Pelastustoimen tietopohja, sekä toiminnan että talouden osalta vaatii selkeytystä ja yhteistä 

määrittelyä. Nykyinen taso ei mahdollista yhteismitallista arviointia ja sen pohjalta toiminnan 

kehittämistä. Varsinaisiin neuvotteluihin tullaan muodostamaan selkeä toimialan strateginen ta-

voitetila keskustelujen ja kehittämisen pohjalle. Myös taloudellisten näkökulmien arviointipro-

sessi tarkentuu, kun keskusteluun saadaan mukaan maakuntien taloudelliset reunaehdot, jolloin 

voidaan peilata pelastustoimen ja varautumisen taloudellista kestävyyttä maakuntakontekstissa.  
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5 Maakuntien ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollossa  

 

Maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevan hallituksen esi-

tyksen (HE 15/2017) mukaan valtion ja maakuntien välistä vuorovaikutusta tiivistetään ja uu-

distetaan. Sosiaali- ja terveydenhuollossa keskeisimpiä valtion maakuntiin kohdistamaa oh-

jausta sääteleviä lakipykäliä ovat hallituksen esityksessä maakuntien sosiaali- ja terveyspalve-

lujen järjestämislain pykälät 29 ja 30.  

 

Järjestämislain 30§ ohjeistaa sosiaali- ja terveysministeriötä tarkastelemaan vuosittain palvelu-

jen tarvetta, saatavuutta ja laatua sekä maakunnan kustannusten hallinnan keinoja ja toimen-

piteitä, joilla palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja laatu saadaan käytettävissä olevan rahoi-

tuksen puitteissa turvattua. Lopputuloksena syntyvän valtakunnallisen ja maakunnittaisen sel-

vityksen tulee sisältää ehdotus tarvittavista toimenpiteistä julkisen talouden suunnitelman (JTS), 

talousarvion, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten strategisten tavoitteiden laa-

timista ja muuta valtakunnallista ohjausta varten. Selvityksen pohjana toimivat maakuntien ja 

aluehallintovirastojen raportit sekä THL:n arvio palvelujen saatavuudesta ja kustannusvaikutta-

vuudesta maakunnittain.  

 

Järjestämislain 30§ mukaista ministeriön laatimaa selvitystä käytetään taustamateriaalina jär-

jestämislain 29§ mukaisissa maakuntien ja sosiaali- ja terveysministeriön välisissä neuvotte-

luissa. 29§:n mukaan ”sosiaali- ja terveysministeriö ja maakunnat neuvottelevat vuosittain maa-

kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien ja palvelujen 

toteuttamisesta. Neuvottelujen tarkoituksena on ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa 

palvelurakenteen kehittämisessä sekä edistää ministeriön ja maakunnan välistä yhteistyötä.” 

Lain mukaan näissä neuvotteluissa käsitellään: 

1) maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä tavoitteita  

2) palvelutuotannon työnjakoa ja yhteistoimintaa muiden maakuntien kanssa 

3) omavalvonnan toteutumista 

4) yhteistyösopimuksen ja valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista 

5) maakunnan palvelujen kehitystä ja alueellisia kehittämistarpeita  

6) toimintaympäristön ja palvelujen tarpeen muutoksia 

7) lakisääteisten tehtävien rahoitustarvetta, kehittämistä ja tuottavuuden lisää-

mistä 

8) maakunnassa toteutettavia kustannusten hallinnan kannalta välttämättömiä 

toimenpiteitä. 

 

Lain mukaan sosiaali- ja terveysministeriö (STM) laatii maakunnan kanssa asiakirjan käydyistä 

neuvotteluista. Asiakirjaan kirjataan näkemys sote-palvelutuotannon kokonaisuudesta ja tode-

taan seuraavan vuoden tavoitteet ja niitä tukevat toimenpiteet. STM ja maakunnat seuraavat ja 

arvioivat yhdessä neuvotteluissa sovittujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Sote-

neuvotteluissa saatua tilannekuvaa maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluista hyödynnetään 

myös maakuntalain 13§ mukaisissa neuvotteluissa, joissa käsitellään maakuntien yleiskatteel-

lista rahoitusta.  

 

5.1 Järjestämislain 29§ mukaisten neuvottelujen simuloinnin aikataulu, aihepiirit 

ja tavoitteet 

Sosiaali- ja terveysministeriön johtamat sote-järjestämislain 29§ mukaiset neuvottelut käytiin 

helmi-maaliskuussa pääsääntöisesti samassa aikataulussa sisäministeriön johtamien maakun-

tien pelastustoimen ohjausta käsittelevien neuvottelujen kanssa. Simuloinnit alkoivat torstaina 

22.2.2018 Lapin ja Kainuun maakuntien neuvotteluilla ja päättyivät Keski-Pohjanmaan maakun-

nan neuvotteluun perjantaina 9.3.2018. Neuvotteluja edeltäneeseen valmisteluvaiheeseen osal-

listui runsaasti ihmisiä, mutta itse neuvottelut pyrittiin pitämään osallistujamäärältään pienem-
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pinä. Neuvottelujen pohjana käytettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laatimia maa-

kuntien tilannekuvia ja ministeriön neuvotteluja varten laatimia taustamuistioita uudistuksen 

valmistelun, palvelujärjestelmän ja sen rahoituksen tilasta. 

 

Kevään 2018 simulaationeuvotteluissa keskityttiin muutamaan pääteemaan, jotka olivat: 

1) maakuntien valmistautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun 

siirtymiseen (tulevaisuuden ennakointi) 

2) palveluiden saatavuus ja sen kehittäminen  

3) palveluiden tuottavuus ja sen kehittäminen (toimenpiteet kustannusten kasvun 

hillitsemiseksi) 

 

Simuloinnin tavoitteina oli saada kokemusperäistä tietoa maakuntien talous- ja ohjausprosessin 

toimivuudesta sekä neuvotteluja pohjustavan tietopohjan kasaamisesta, riittävyyden arvioin-

nista ja ohjausprosessin aikataulusta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta tavoitteena oli laatia 

arvio palvelujen tilasta ja tavoitteista sekä palvelujen tuottamisen tavoista maakunnissa. Lisäksi 

tavoitteena oli hahmottaa, miten muodostetaan valtiovarainministeriölle JTS-neuvottelua varten 

toimitettava arviointi toimialan palvelujen saatavuuden ja rahoituksen tason riittävyydestä. 

 

5.2 Sote-neuvottelujen maakunnittaiset tilannekuvat ja neuvottelujen johto-

päätökset 

5.2.1 Etelä-Karjala 

Etelä-Karjala on alueellisesti pieni maakunta, jossa on vähän kouluikäisiä ja paljon ikääntyneitä. 

Väkiluku vähenee. Alueella on maahanmuuttoa erityisesti Venäjältä. Kunnat ovat pienituloisia ja 

väestön koulutustaso melko alhainen. Työttömyyttä on jonkun verran maan keskitasoa enem-

män. Sairastavuus ei ole yleisesti korkealla tasolla sepelvaltimosairastavuutta lukuun ottamatta. 

Kouluikäisten ja nuorten aikuisten tilanne näyttää muuhun maahan verrattuna hyvinvoivalta. 

Toimeentulotuen saajia on muuta maata vähemmän. 

 

Etelä-Karjalassa on vuodesta 2010 toiminut sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, joka on luonut vah-

van pohjan integraatiolle sekä tiedolla johtamisen ja ohjauksen välineiden ja toimintamallien 

rakentamiseen. Tukipalveluja on keskitetty yhtiöittämällä tekniset ja hallinnolliset tukipalvelut 

yhteen organisaatioon. Järjestäjän tehtäviä valmistellaan maakunnan hallinnon yhteyteen ja 

tuottamista Sote- ja Pela liikelaitoksiin osana järjestäjän ja tuottajan erottamista.  

 

Tulevaisuuden ennakointi, toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi 

 

Ennusteiden mukaan huoltosuhde on heikkenevä. Etelä-Karjalan kustannukset asukasta kohti 

ovat selvästi yli keskiarvon, mutta tarvevakioidut kustannukset ovat selvästi alle maan keskiar-

von. Somaattisen erikoissairaanhoidon tarvevakioidut menot ovat hieman keskitasoa korkeam-

mat ja tuottavuus prosentin heikompi. Perusterveydenhuollossa kustannustaso tasapainossa. 

Ikäihmisten palveluissa on panostusta kotihoitoon ja siten laitoshoidon kustannukset alhaiset. 

Lasten ja perheiden palveluissa painopiste on ehkäisevissä palveluissa. Lastensuojelun avohuol-

lon menot ovat hyvin alhaiset, vaikka sijaishuollon tarvetta on. Maakunnan tuleva rahoitus kas-

vaa suhteessa lähtötasoon selvästi ja tasosta tulee selvästi keskimääräistä korkeampi. Tätä se-

littävät ikärakenne, sairastavuus ja vieraskielisyys. Etelä-Karjalan oman näkemyksen mukaan 

tilastojen luoma tilannekuva voi kuitenkin olla hieman liian optimistinen. Maakunta nosti myös 

esiin, että maakunnassa integraatio ja siitä saadut hyödyt kustannusten hallinnassa ovat jo pit-

källä.  

 

Etelä-Karjalassa on Eksoten rakentamisen yhteydessä siirretty palvelujen painopiste avohoitoon 

ja varhaisiin matalan tason palveluihin, jolloin vastaavasti erikoisairaanhoidon ja muun raskaan 

palvelun kuormitus on hallinnassa. Toiminta perustuu integraatioon. Kustannusten kasvun hillit-

semiseksi on tärkeää, että alueella jo tehdyn integroidun palvelujärjestelmän kehitystyön tulok-

set saadaan siirrettyä toimimaan myös uudessa maakunta- ja sote-järjestelmässä. Luvut, joissa 
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somaattisen erikoissairaanhoidon kustannukset ovat hieman keskimääräistä korkeammat ja 

tuottavuus heikompi, voivat johtua siitä, että vahvasti integroituneessa toiminnassa tiedot kir-

jautuvat järjestelmiin tavalla, joka ei anna oikeaa kuvaa tilanteesta. On hyvä kuitenkin tarkistaa 

organisaation tietopohjista, löytyykö taustalla myös jotain, jossa on mahdollista vaikuttaa kus-

tannuksiin. Sähköisten ja liikkuvien palvelumuotojen käyttöönottoa on jo hyödynnetty ja tämä 

kehitystyö voi jatkossakin tukea kustannusten kasvun hallintaa. 
 

5.2.2 Etelä-Pohjanmaa 

Maakunnassa on paljon sekä lapsia että ikääntyneitä. Demografinen huoltosuhde on huomatta-

vasti korkeampi kuin koko maassa. Lapset ja nuoret ovat keskittyneet Seinäjoen seudulle ja 

väestön väheneminen ja vanheneminen etenkin haja-asutusalueille. Väestön yleinen terveyden 

ja hyvinvoinnin tila on vertailussa hyvä ja palvelutarvekuormitusta on poikkeuksellisen vähän. 

Tilanne onkin poikkeuksellisen tasapainoinen. 

 

Uudistuksen valmistelun lähtökohtana on ollut monialainen maakunta, jossa sote on kiinteä osa 

maakuntakonsernin valmistelua. Uudistusta valmistellaan laajassa yhteistyössä hyödyntäen 

myös kärkihankkeita. Kuntien rooli aluekehittämisyhteistyössä nähdään tärkeänä. Kuntien rooli 

yhteistyössä korostuu haja-asutuksen ja väestörakenteen jakautumisen vuoksi esimerkiksi asu-

miseen liittyen.  

 

Tulevaisuuden ennakointi ja toimenpiteet kustannuksien kasvun hillitsemiseksi 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot ovat olleet korkeammat kuin maan keskitaso. Taus-

talla on kuitenkin noin 13 prosenttia keskimääräistä korkeampi palvelutarve, jolloin maakunnan 

tarvevakioidut menot olivat noin 4 prosenttia keskimääräistä matalammat. Kokonaiskustannuk-

set sote-palveluissa ovat varsin kohtuullisella tasolla palveluntarve huomioiden. Tämä näkyy 

hyvin erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa, mutta sosiaalipalveluissa ikääntynei-

den ja vammaisten palvelujen rakenne on raskas. Erikoissairaanhoidon tuottavuus on keskimää-

räistä heikompaa. Tarvevakioitua erikoissairaanhoidon käyttöä on selvästi keskimääräistä vä-

hemmän. THL:n arvion mukaan maakunnan sote-kustannukset kasvavat vuoteen 2030 men-

nessä noin 70 prosenttia eli lähes keskimääräistä vauhtia. Uusien laskelmien mukaan maakun-

nan saama rahoitus laskee suhteessa lähtötasoon, mutta on senkin jälkeen keskimääräistä kor-

keampi selittyen korkealla palvelutarpeella. Maakunnan oma laskelma kustannusten kasvusta 

on erilainen kuin VM:n talousarvioihin perustuvat laskelmat. Maakunta toteaa, että laajan päi-

vystyksen velvoite tulee kuormittamaan sitä taloudellisesti. 

 

Ikääntyneiden ympärivuorokautiset palvelut ja laitoshoito sitovat resursseja. Myös vammaispal-

velut ovat laitospainotteisia. Palveluja on mahdollista kehittää kotona annettavien palvelujen 

suuntaan. Yhteistyötä ensihoidon kanssa voitaisiin hyödyntää. Lastensuojelussa voidaan selvit-

tää mahdollisuuksia vähentää raskaiden palvelujen tarvetta siirtymällä kevyempiin palveluihin 

ja varhaiseen puuttumiseen. Maakunnassa on tietoisesti panostettu perusterveydenhuoltoon ja 

pyritty hillitsemään erikoisairaanhoidon tarvetta. Perusterveydenhuollon avovastaanotoilla on 

osassa muita maakuntia onnistuttu luomaan hyvä käytäntöjä osallistamalla hoitajia erityisesti 

kroonisten sairauksien hoitoon. Etelä-Pohjanmaallakin voitaisiin arvioida tällaisten käytänteiden 

soveltuvuutta. Digitalisaatio on mahdollisuus palvelurakenteen monipuolistamisessa myös kus-

tannusten kasvun hallinnan näkökulmasta.  
 

5.2.3 Etelä-Savo 

Etelä-Savossa on vähän lapsia, nuoria ja työikäisiä ja paljon ikääntyneitä. Kolmannes väestöstä 

on eläkeläisiä. Koulutustaso on alhainen ja väestökehitys laskeva. Alueella on paljon työttömiä 

ja työkyvyttömyyseläkeläisiä. Kunnat ovat pienituloisia. Sairastavuutta on maan keskitasoa 

enemmän ja erityisesti työikäisten terveyden ja hyvinvoinnin tila on alentunut. Kuolleisuusin-

deksi on korkea. Menetettyjä elinvuosia, myös alkoholinkäytön ja itsemurhien vuoksi, on paljon. 
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Sepelvaltimotaudit, syöpä ja diabetes korostuvat. Sairastavuudessa ja palvelutarpeessa on alu-

eellisia eroja ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön rekrytointiongelmia esiintyy. Maantie-

teellisesti erityspiirteet hankaloittavat palvelujen saavutettavuutta. 

 

Maakunta ja sote-uudistuksen esivalmistelu on toteutettu yhtenä kokonaisuutena ja etenee su-

juen. Integraatiota halutaan korostaa. Vaalijalan kuntayhtymän tuleva asema osana maakunnan 

toimintaa on huolta aiheuttava erityiskysymys koska valtaosa sen palvelutuotannosta kohdistuu 

oman maakunnan ulkopuolelle.  

 

Tulevaisuuden ennakointi ja toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi 

 

Runsaan terveyspalvelujen käytön taustalla on alueen sairastavuus ja sosiaaliset ongelmat. Pe-

rusterveydenhuolto ja sosiaalipalvelut näyttävät kuitenkin kestävän kuormaa. Suuri palvelutarve 

kuluttaa resursseja. Perusterveydenhuollossa niiden käyttö suhteessa tarpeeseen näyttää niu-

kalta. Palvelutarve säilynee myös tulevaisuudessa korkeana. Sosiaali- ja terveydenhuollon net-

tokustannukset olivat tilastoissa maan toiseksi korkeimmat, noin 20 prosenttia korkeammat kuin 

keskimäärin. Toisaalta myös palvelutarve oli 20 prosenttia korkeampi, jolloin tarvevakioidut me-

not olivat keskimääräiset. Erikoissairaanhoidon menot ovat maan korkeimmat ja perustervey-

denhuollon menot tarpeeseen suhteutettuna alhaiset. Erikoissairaanhoidon tuottavuus oli jonkun 

verran keskimääräistä parempi, mutta laatu vain tyydyttävää. Maakunnan antamien tietojen 

mukaan lasten ja nuorten psykiatrian sekä lastensuojelun kustannukset ovat nousseet voimak-

kaasti. Vanhuspalveluissa ja lasten ja perheiden palveluissa on ilmeistä taloudellista panostusta 

kotihoitoon ja varhaiseen tukeen, mikä on myös pitkällä tähtäimellä tarkasteltuna perusteltua. 

 

Uudistuksessa rahoituksen kokonaistaso laskee suhteessa lähtötasoon. Maakunnan saama ra-

hoitus on laskelmien mukaan toiseksi korkein Kainuun jälkeen. Rahoitusta korottaa korkean pal-

velutarpeen lisäksi myös alhainen asukastiheys ja saaristoisuuslisä. Alueella on hankalia kulku-

yhteyksiä ja erilaiset alueelliset erot ovat suuria, mikä vaikeuttaa kustannusrakenteen keventä-

mistä. Mahdollisuuksia siirtyä raskaista psykiatrian- ja vammaispalveluista muihin palvelumuo-

toihin on hyvä arvioida. Perusterveydenhuollon toimintaan panostamalla voisi olla mahdollista 

hallita erikoisairaanhoidon kustannusten kasvua. Esimerkiksi kotihoidon asiakkaat saattaisivat 

näin kuormittaa vähemmän erikoissairaanhoitoa. Myös yhteistyössä pelastustoimen kanssa voisi 

syntyä tehokkaita palvelumuotoja. Yleisemminkin toimintakäytäntöjen muutokseen, integraati-

oon ja ennalta ehkäisyyn sekä palveluketjujen alkupainotteisuuteen panostaminen voi edistää 

kustannusten kasvun hallintaa ja samalla olla positiivista asiakkaan näkökulmasta. Digitaalisten 

palvelujen mahdollisuuksia on hyvä arvioida. 

 

5.2.4 Kainuu 

Kainuu on harvaan asuttu pienituloinen alue, jonka väestö ikääntyy ja vähenee. Alueella on 

vähän työllisiä, paljon työikäisiä eläkkeellä ja paljon kansansairauksia. Erityisesti työikäisten 

terveys- ja hyvinvointi on alentunut, mihin liittyy kansansairauksien lisäksi alkoholinkäyttöä. 

Nuoret ovat tupakoitsijoita poikkeuksellisen usein. Myös mielenterveysongelmat ovat yleisiä. 

Alueen kuntien kesken on paljon alueellisia eroja.  

 

Kainuussa on jo vuodesta 2005 ollut olemassa integroituneet sote-palvelut, joissa uudistuksen 

vuoksi pitää nyt järjestäjä ja tuottaja erottaa toisistaan. Hallintovastuisen henkilöstön riittävyys 

pienessä maakunnassa on noussut kysymykseksi. Maakunnan valmisteluelimessä myös poliitti-

silla luottamusmiehillä ja ammattijärjestöillä on selvää roolia. Kainuun yhtymähallituksen edus-

taja oli mukana STM:n ja maakunnan välisessä neuvottelussa. Tukipalvelujen järjestämisessä 

on havaittu monenlaisia ratkottavia käytännön ongelmia. Kainuu näkee, että yhteistoiminta-

alueella on hyvä huomata mahdollisuudet, joissa pieni maakunta voi tukeutua suurempaan.  
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Tulevaisuuden ennakointi ja toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi 

 

Kainuussa osuus väestöstä, joka on käyttänyt julkisesti tuotettuja palveluja, on poikkeuksellisen 

suuri ja väestön palvelujen käyttö on poikkeuksellisen runsasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

integraatio on jo tehty Kainuun maakuntakokeilussa. Väestön palvelutarpeeseen on kyetty vas-

taamaan käytössä olevin resurssein. Uudistus ei tuo Kainuuseen samanlaista uudistuspotentiaa-

lia kuin alueille, joissa yhteen järjestäjään siirtyminen on uutta. Kainuussa ollaan huolissaan 

siitä, että integraatio voi uudistuksessa heiketä.  

 

Kainuun sote-kustannukset olivat vuonna 2016 selvästi yli maan keskiarvon. Tämä selittyy vä-

estörakenteella ja korkealla palvelutarpeella. THL:n tarvekertoimella palvelutarve oli Kainuussa 

19 % korkeampi kuin maassa keskimäärin, mutta tarvevakioidut menot 2 % maan keskiarvoa 

korkeammat. Terveydenhuollossa kustannukset ovat korkeita, mutta sosiaalipalveluissa paikoi-

tellen alhaisia. Kainuussa sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut kustannukset per asukas 

ovat noin 5 % maan keskiarvoa suuremmat, mutta käyttöä oli noin 8 % enemmän. Tuottavuus 

oli noin 3% parempi kuin maassa keskimäärin. THL:n arvion mukaan maakunnan sote-kustan-

nukset kasvavat noin 58 % vuoteen 2030 mennessä kun ne kasvavat koko maassa 77%. Alhai-

sempi kasvu johtuu siitä, että Kainuun väkiluvun odotetaan laskevan kahdeksan prosenttia. Uu-

simpien laskelmien mukaan siirtyminen laskennalliseen rahoitusmalliin laskee Kainuun rahoi-

tusta suhteessa lähtötasoon. Muutoksista huolimatta yleiskatteellinen rahoitus on kokonaista-

solla maan korkein. Rahoituksen korkeaa tasoa selittävät erityisesti väestön ikärakenne, sairas-

tavuus ja sosioekonomiset tekijät sekä asukastiheys. 

 

Kainuussa on jo onnistuttu hillitsemään toteutetun integraation avulla kustannusten kasvua. Eri-

tyisiä onnistumisia on saavutettu lastensuojelussa, vanhustenhuollossa ja kehitysvammahuol-

lossa. Palvelutarpeen jatkuva kasvu haastaa edelleen etsimään uusia keinoja kustannusten kas-

vun hillintään. Lähiaikoina valmistuva uusi sairaala tuo mahdollisuuksia toiminnan kehittämi-

seen. Digitalisaation hyödyntämisellä haetaan kustannusten kasvun hallintaa yleisesti, myös 

ikäihmisten palveluissa. Pienessä maakunnassa erilaisiin tukipalveluihin liittyvät asiat ovat tär-

keitä ja niissä mahdollisuuksia kustannusten hallinnan etsitään alueyhteistyöstä ja yhteistoi-

minta-alueesta.  

 

5.2.5 Kanta-Häme 

Kanta-Häme on alueellisesti pieni maakunta, jonka työllisyystilanne ja muu yleinen elinvoimai-

suus ovat hyvällä tasolla. Ikärakenne on tasapainossa, mutta vanheneva. Yleinen sairastavuus 

on maan keskitasoa. Aikuiset kokevat terveydentilansa hyväksi mutta ikääntyneillä on väestö-

kyselyissä hyvinvoinnin puutetta.  

 

Kanta-Hämeessä uudistuksen valmistelu on hyvin suunniteltu ja käynnissä. Aiemmat kokemuk-

set tilaaja-tuottaja - mallista antavat hyvän pohjan. Oma Hämeelle valmistellaan käynnistämis-

vaihetta 2019-2022. Yhteistyöalueen valmistelussa edetään Pirkanmaan johdolla. Ns. kahdeksan 

tähden yliopistosairaalan valmistelun paikka osan oman maakunnan järjestämistehtävää on ai-

heuttanut pohdintaa. Maakunta toi myös esiin huolen uudistuksen muutoskustannuksista.  

 

Tulevaisuuden ennakointi ja toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi 

 

Vaikka Kanta-Hämeen asukasluku on ollut aleneva, sen ennustetaan vakiintuvan ja tulevaisuutta 

voidaan ennakoida stabiilin, mutta vanhenevan väestön kautta. Kanta-Hämeen tuleva rahoitus-

asema on uusissa laskelmissa jonkun verran lähtötason alapuolella. Tämä selittyy erityisesti 

lähtötason sote-kustannusten nousulla. Maakunnan korkea ikärakenne nostaa rahoituksen ta-

soa. Koska palvelutarve ei juuri poikkea keskimääräisestä, eivätkä olosuhdetekijät nosta rahoi-

tusta, on maakunnan saama rahoitus hieman alle keskimääräisen tason.  

 

Kanta-Hämeen tarvevakioidut menot olivat vuonna 2016 keskimääräistä alemmat. Somaattisen 

erikoissairaanhoidon tarvevakioidut kustannukset ovat koholla, käyttöä on selvästi keskivertoa 
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enemmän, mutta tuottavuus on keskimääräistä parempi. Iäkkäät kuormittavat erikoissairaan-

hoitoa. Ikärakenteen muuttuessa vanhusvoittoisemmaksi, tulee erikoissairaanhoidon tuottavuu-

den ylläpidolle haasteita. Iäkkäiden palveluissa laitoshoidon kustannukset ovat korkealla ja ko-

tihoidon osuus toiminnasta maan alhaisin. Vanhusväestön keskimääräistä korkeampi kasvu 

haastaa maakuntaa tulevaisuudessa tästä näkökulmasta. Muista toiminnoista huomio kiinnittyy 

lastensuojeluun, jossa panostusta on avopalveluissa ja varhaisessa tuessa, mikä lisää toiminnan 

kestävyyttä. 

 

Palvelurakenteen muuttamisen ikääntyneiden palveluissa avohoitopainotteisemmaksi voidaan 

odottaa hillitsevän kustannusten kasvua väestön ikääntyessä. Lasten ja perheiden palveluissa 

korostuvat ennaltaehkäisevät palvelut. Erikoissairaanhoidossa pyritään parantamaan potilaiden 

läpivirtausta. Muilta osin yksittäisiä kohteita on vaikea tunnistaa. Sote-uudistus tuo kuitenkin 

yleisesti mahdollisuuden toimintaprosessien uudistamiseen toiminnan tehokkuuden maksimoi-

miseksi. 

 

5.2.6 Keski-Pohjanmaa 

Keski-Pohjanmaa on pieni maakunta, jonka asukasluku kasvaa lievästi. Alueella on paljon ala-

ikäisiä ja hieman keskiarvoa enemmän ikääntyneitä. Työikäisten määrä on pieni. Ruotsinkielis-

ten osuus on huomattava. Vaikka sekä väestö että kunnat ovat pienituloisia, on alueen väestön 

hyvinvointi ja terveys kaikissa ikäryhmissä muualle verrattuna hyvä. Sairastavuus on hieman 

maan keskitasoa korkeampaa, mutta sairauksien vuoksi menetetään elinvuosia vähän. Keski-

Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä (Soite) aloitti toimintansa 1.1.2017. Uudis-

tuksella on lähdetty hakemaan myös ennakoivasti mahdollisuuksia kustannusten kasvun hallin-

taan. 

 

Tulevaisuuden ennakointi ja toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi 

 

Keski-Pohjanmaalla sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat hieman keskimääräistä kor-

keammat, mutta tarvevakioituna hieman alle keskimääräisen. Terveydenhuollon kustannukset 

ovat muuten keskimääräisellä tasolla, mutta suun hoidon kustannukset maan korkeimmat yh-

dessä Kainuun kanssa. Lastensuojelun resurssit painottuvat ehkäisevään puoleen. Ikääntyneissä 

painotus on ympärivuorokautisessa hoidossa. Somaattisen erikoisairaanhoidon tarvevakioidut 

menot ovat korkeat johtuen erityisesti käytöstä. Tuottavuus on keskimääräisellä tasolla. 

 

Maakunnan tuleva rahoitus laskee uusien laskelmien mukaan yhteensä noin -230 euroa/asukas 

ja soten osalta noin -246 euroa. Suuri muutos on seurausta kuntien talousarviokyselyn mukai-

sesta kustannustason noususta. Muutoksesta huolimatta rahoitus on kuitenkin lähes 200€/asu-

kas keskimääräistä korkeampi. Rahoitusta lisäävät ikärakenne, kaksikielisyys ja maatalousyri-

tyskerroin. Pienessä maakunnassa haasteena ovat talouden vuosittaiset vaihtelut. THL:n arvion 

mukaan sote-menot kasvat vuoteen 2030 mennessä noin 75 % eli lähes keskimääräistä vauhtia.  

 

Erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö on suurta, mutta ongelman tausta on perusterveyden-

huollon puolella. Perustason toiminnan kehittämiskohteina ovat kouluterveydenhuolto, jolla voi 

vähentää eritystason palvelujen tarvetta, ja erikoistason ja perustason toiminnan integraation 

lisääminen yleensä ja eritysesti mielenterveyspalveluissa. Muita mahdollisuuksia ovat suun ter-

veydenhuollon korkeiden kustannusten taustan selvittäminen ja digitalisten palvelujen kehittä-

minen. Uusi maakuntatasoinen kuntayhtymä, Soite, on aloittanut toimintansa vuoden 2017 

alussa. Tiedot perustuvat nyt vuoden 2016 toimintaan, eikä Soiten vaikutus kustannusten kas-

vun hillintään vielä näy, mutta isompi toimija voi olla tuomassa hyötyjä.   
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5.2.7 Keski-Suomi  

Keski-Suomessa on paljon nuoria aikuisia, korkea koulutustaso ja vähän syrjäytymisriskissä ole-

via nuoria. Maakunnan sisällä alueiden väliset erot väestörakenteessa ja -kehityksessä, talou-

dessa, terveydessä ja hyvinvoinnissa ovat suuret ja alueella on rakennetyöttömyyttä. Yleinen 

sairastavuus kansansairauksiin ei ole erityisen poikkeava lukuun ottamatta työikäisten mielen-

terveysongelmia. Alueella on panostettu yleisesti palvelujen avohoitopainotteisuuteen. Erot pal-

veluissa ja niiden saatavuudessa vaihtelevat maakunnan sisällä poikkeuksellisen paljon.  

 

Uudistuksen valmistelun kokonaistilanne on hyvä ja maakunnassa on alueen edustajien mukaan 

”positiivinen tekemisen meininki”. Maakunnan organisaatiorakenteen valmistelu tehdään kevään 

2018 aikana ja tavoitteena on, että nykyisiä organisaatioita ei siirretä sellaisenaan uuteen ra-

kenteeseen. Järjestäminen on nykytilassa hajanaista, mikä vaikeuttaa myös tiedonkeruuta ja 

kokonaiskuvan muodostamista. Keski-Suomessa on vahva hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-

sen tutkimus- ja koulutusperinne, jota halutaan edelleen kehittää osaamiskeskus-ajattelun poh-

jalta. 

 

Tulevaisuuden ennakointi ja toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi 

 

Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset olivat maan keskitasoa vuonna 2016. 

Maakunnan sairastavuus ja ikärakenne ovat kuitenkin keskimääräistä korkeammat, joten tarve-

vakioidut menot ovat noin 4 prosenttia maan keskiarvon alapuolella. Terveydenhuollossa kus-

tannukset painottuvat perusterveydenhuollon avohoitoon ja lastensuojelussa avohuollon palve-

luihin. Somaattisen erikoissairaanhoidon tarvevakioidut menot ovat maan alhaisimmat mikä se-

littyy sekä alhaisemmalla käytöllä että paremmalla tuottavuudella. Maakunnan väkiluvun odo-

tetaan säilyvän nykyisellä tasolla ja vanhusväestön osuus kehittyy keskimääräistä hitaammin, 

joten sote-kustannusten odotetaan kasvavan keskimääräistä hitaammin. Johtuen alhaisista läh-

tötason kustannuksista näyttävät rahoituslaskelmat positiivista muutosta. Arviossa tuleva maa-

kunnan saama rahoitus asukasta kohti on jonkun verran maan keskitasoa korkeampi. Tulevai-

suuden haasteita aiheuttavat korkea rakennetyöttömyys väestön vanheneminen. 

 

Palvelujen tarve ja käyttö näyttäytyvät yleisesti tasapainoisina. Esimerkiksi kustannusten poik-

keavan runsas kohdentaminen työllisyyttä tukeviin sosiaalipalveluihin on rakennetyöttömyyson-

gelmien vuoksi perusteltua. Nykyinen sote-palveluverkko on hajanainen. Toimintamallien yh-

teensovittaminen tulee edellyttämään paljon työtä, mutta tuo samalla kehittämismahdollisuuk-

sia, jotka tukevat sekä kustannusten kasvun hallintaa, että alueen sisäisen erilaisuuden huomi-

oimista yhdenvertaisuuden varmistamiseksi. Perusterveydenhuollon vuodeosastojen käyttötapa 

on raskas ja toimintamallien uusiminen voi olla perusteltua. Avohoitopainotteisuus on alueella 

huomioitu poikkeuksellisen hyvin, mutta edelleen tarkastelun kohteina voisivat olla perustervey-

denhuollon lääkäripainotteisuus ja mahdollisuus siirtää päihdepalvelujen kuormaa avohoitoisem-

miksi. Ikärakenne tuo myös tarpeen edelleen suuntautua ikäihmisten palveluissa kohti kotiin 

annettavia palveluja. 

 

5.2.8 Kymenlaakso  

Kymenlaaksossa on vähän lapsia ja nuoria ja paljon ikääntyneitä ja ulkomaalaistaustaisia hen-

kilöitä. Koulutustaso on alhainen. Työttömyys on korkealla tasolla (myös pitkäaikaistyöttömyys, 

rakennetyöttömyys ja nuorisotyöttömyys). Väestön, mukaan lukien lapsiperheiden, tulotaso on 

alhainen. Yhden vanhemman lapsiperheitä on poikkeuksellisen paljon. Sekä nuorten, että työ-

ikäisten pahoinvointi ja sosiaaliset ongelmat korostuvat. Alkoholin, huumeiden ja nuuskan käyttö 

ja tupakointi näkyvät palvelujärjestelmän kuormituksena. Sairauksien vuoksi menetettyjä elin-

vuosia on paljon. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi poikkeuksellisen moni 

nuori aikuinen saa työkyvyttömyyseläkettä.  

 

Maakuntauudistuksen lähtökohtana on suunnitella ensin palvelut ja sen jälkeen palveluraken-

netta parhaiten tukeva organisaatio. Kymenlaakson maakunnan ja kuntien sekä kuntayhtymä 
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Carean yhteistyönä on valmisteltu sote-kuntayhtymä. Kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut siirret-

tään perustettavaan Kymenlaakson sote-kuntayhtymään 1.1.2019. Maakunnassa on nähty tär-

keäksi rakentaa monituottajaverkosto.  

 

Tulevaisuuden ennakointi ja toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi 

 

Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustaso on selvästi keskimääräistä korke-

ampi, mutta selittyy korkealla palvelutarpeella. Tarvevakioidut menot ovatkin 2 prosenttia kes-

kimääräistä matalammat. Erikoissairaanhoidossa kustannukset ovat hieman keskimääräistä kor-

keammat. Kuitenkin somaattisessa erikoissairaanhoidossa tarvevakioidut kustannukset ovat 

noin 9% alhaisemmat ja tuottavuus 3 prosenttia keskimääräistä parempi. Ikääntyneiden palve-

luissa ympärivuorokautisen hoidon kustannukset ovat selvästi keskimääräistä korkeammat. 

THL:n arvion mukaan Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon menot kasvavat vuoteen 

2030 mennessä noin 65 prosenttia ollen keskimääräistä maltillisempi kasvu. Kymenlaakson tu-

leva rahoitus on selvästi keskimääräistä korkeampi, johtuen korkeammasta palvelutarpeesta. 

Rahoitus kuitenkin laskee suhteessa lähtötasoon yhteensä noin 91€/asukas ja soten osalta 

60€/asukas. 

 

Väestön sairastavuus ja sosiaaliset ongelmat kuormittavat poikkeuksellisen paljon palvelujärjes-

telmää. Moniongelmaisuus on tärkeää huomioida suunnittelussa. Kunnat ovat kehittäneet pal-

veluitaan toisistaan erillään, mistä johtuen kehittämisen suunta on ollut hajanainen. Yhteen jär-

jestäjään siirtyminen tulee tukemaan toiminnallisen kokonaisuuden muodostamista. Ikäihmisten 

palveluissa voi olla mahdollisuuksia kotiin annettavien palvelujen kehittämiseen. Alueen moni-

ongelmaisille lapsiperheille annetavien varhaisen puuttumisen ja matalan kynnyksen palvelujen 

kehittäminen voisi vähentää raskaiden palvelujen tarvetta. Työttömyyden ollessa yksi alueella 

korostuvista ongelmista on yhteistyö työvoimahallinnon ja aluekehittäminen alueen kuntien 

kanssa mahdollisuus puuttua sosioekonomisiin ongelmiin. Maakunnassa on jo tunnistettu esitet-

tyjä mahdollisuuksia kustannusten kasvun hillintään ja otettu näitä asioita kehittämiskohteiksi. 

 

5.2.9 Lappi 

Lappi on maan harvaan asutuin pienituloinen alue. Kolmasosa asukkaista asuu pienissä kun-

nissa, kolmasosa Rovaniemellä, ja kolmasosa Meri-Lapissa. Asiointi- ja työssäkäyntialueet jat-

kuvat valtakunnanrajojen yli. Maakunnalle on tulossa vastuu saamelaisvähemmistön omakieli-

sistä sote-palveluista. Matkailukin joudutaan huomioimaan palvelujen mitoituksessa. Alueella on 

keskivertoista enemmän sairastavuutta, mutta erityisesti työikäisten ja nuorten ongelmat ko-

rostuvat ja Lapissa on työttömyyttä, työkyvyttömyyttä ja syrjäytymisriskissä olevia nuoria. Al-

koholinkäyttö ja tupakointi ovat runsaita. Osa lapsiperheistä on vähävaraisia. 

 

Järjestäminen on tällä hetkellä hajautunut useille kunnille ja kuntayhtymille, erikoissairaanhoi-

dossa kahdelle kuntayhtymälle. Yhteisten näkemysten hakeminen on vienyt aikaa ja hidastanut 

valmistelua. Länsi-Pohjan tilanteessa on vielä paljon avoimia kysymyksiä. Hyvinvoinnin ja ter-

veyden edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäistyssä on tehty kuntayhteistyötä. 

 

Tulevaisuuden ennakointi ja toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi 

 

Lapissa sosiaali- ja terveydenhuoltoon käytetyt kustannukset ovat yleisesti korkeat. Tarvevaki-

oituna sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat 12 prosenttia keskimääräistä korkeam-

mat eli selvästi maan korkeimmat. Osa korkeista kustannuksista selittyy olosuhteilla. Yksittäisitä 

kustannuksista korostuvat suun terveydenhuolto, vammaisten laitospalvelut ja perusterveyden-

huollon vastaanotto- ja vuodeosastotoiminta. Sosiaalipalveluissa kustannustaso paikoitellen on 

keksimääräistä alhaisempi. Somaattisen erikoissairaanhoidon tarvevakioidut menot ovat korkeat 

johtuen sekä korkeammasta käytöstä että huonommasta tuottavuudesta. Sosiaali- ja terveys-

palvelujen kustannusten ennakoidaan kasvavan vuodesta 2016 vuoteen 2030 noin 68 prosen-

tilla. Uusien laskelmien mukaan Lapin saaman yleiskatteellisen rahoituksen kokonaistaso laskee. 

Soten osalta muutosta selittää erityisesti lähtötason korkeat kustannukset suhteessa palvelutar-



54 

 

 

peeseen. Lappi saa kompensaatiota harvasta asutuksesta. Lapin maakunta on saamassa kol-

manneksi eniten rahoitusta asukasta kohden. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja ter-

veyspalvelujen turvaamiseksi tulee säilymään erillismomenttina. 

 

Lapissa on paljon sellaisia erityisolosuhteita, jotka eivät tule uudistuksessa muuttumaan ja nii-

den vuoksi esimerkiksi sote-valmiuden ylläpitäminen suhteessa asiakaslukuun tulee olemaan 

kallista jatkossakin. Pitkät etäisyydet mm. lisäävät perustason vuodeosastopaikkojen tarvetta ja 

vähentävät liikkuvien palvelujen tuottavuutta. Aikuisväestöllä on poikkeuksellisen runsaasti so-

siaali- ja terveysongelmia. Avopalveluihin on jo panostettu, mutta palvelutarpeen syntyyn voi-

taisiin mahdollisesti vaikuttaa lisää matalan kynnyksen palveluilla ja ennalta ehkäisevillä työllä.  

 

Palveluverkon kokoaminen yhden järjestäjän vastuulle voi auttaa hallitsemaan kustannuskehi-

tystä. Esimerkiksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vahvempi toiminnallinen integ-

raatio voisi auttaa erikoisairaanhoidon tuottavuuden kehittämisessä. Lapissa saavutettavuus on 

keskeinen osa palvelujen saatavuutta. Maakunta näkee, että tärkeä huolehtia siitä, että pienen 

väestöpohjan seutukunnat säilyvät uudessa palvelurakenteessa palvelutuotannoltaan riittävän 

monipuolisina. On tärkeää kustannusten hallinnankin näkökulmasta löytää kullekin seutukun-

nalle paras tasapaino lähipalvelujen ja etäämmälle keskitettyjen palvelujen välillä. Digitaalisten 

ratkaisujen mahdollisuudet on hyvä huomioida. Rajat ylittävää yhteistyötä on myös tärkeä sel-

vittää. Sen osalta nykyinen tietopohja ei riitä mahdollisuuksien esiin nostamiseen. 

 

5.2.10 Pirkanmaa 

Pirkanmaalla on paljon nuoria aikuisia ja työikäisiä. Ikääntyneitä on suhteessa vähän ja väestön 

tulo- ja koulutustasot hyvät. Vaikka työttömyystilanne on muutoin kohtalaisesti hallinnassa, on 

maakunnassa paljon pitkäaikaistyöttömiä, nuorisotyöttömyyttä ja syrjäytymisriskissä olevia 

nuoria ja nuoria aikuisia. Sairastavuuden taso ei yleisesti ole korkea eivätkä muutkaan hyvin-

vointiongelmat korostu, mutta sairastavuudessa ja muussa palvelutarpeessa on suuria eroja 

kunnittain. 

 

Tulevaisuuden ennakointi ja toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi 

 

Maakuntavalmistelussa edetään kohti maakunnan toimintamallia ja organisoitumista. Lähtökoh-

daksi maakunnassa on otettu asiakaslähtöinen malli, joka mahdollistaa kehittymisen, vaikutta-

vuuden ja kustannustehokkuuden. Valmistelu on systemaattista ja sillä on poliittinen tuki ja 

ohjaus. Pirkanmaan sote-kustannukset ovat pääosin tasaista keskitasoa. Tarpeeseen suhteutet-

tuna kustannukset ovat paikoitellen hieman koholla. Sote-kustannukset kasvavat perusuralla 

keskimääräistä nopeammin ja tämä selittyy kasvavalla väestöllä ja ennen kaikkea vanhusväes-

tön osuuden kasvulla. Pirkanmaan saama rahoitus on yhteensä noin 125€/asukas keskimää-

räistä rahoitusta pienempi.  

 

Yleisesti palvelujen kokonaisuus näyttäytyy tarpeisiin nähden tasapainoisena. Pirkanmaalla näh-

dään, että jokaisessa toimessa voidaan tehdä jotain tuottavuuden parantamiseksi. Nykyinen 

palvelurakenne on pirstoutunut ja toimintatavoissa on paljon maakunnan sisäisiä alueellisia 

eroja. Kokonaisuuden suunnittelu yhden järjestäjän toimesta mahdollistaa palvelurakenteen ja 

toimintatapojen kehittämisen, jolta voi odottaa kustannusten hallinnan paranemista. Ikäänty-

neiden palvelut ovat laitospainotteisia ilman perusteltua palvelutarvesidonnaista syytä. Tämä 

koskee myös ikääntyneiden runsasta psykiatrista laitoshoitoa, joka on maakunnan erikoisuus. 

Vertailtaessa kaikkien sairaaloiden kesken, tuottavuus on erikoissairaanhoidossa keskimääräistä 

heikompi, mihin on mahdollista kiinnittää huomiota. Vertailussa täytyy kuitenkin huomioida yli-

opistosairaalan tehtävänkuva.  
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5.2.11 Pohjanmaa 

Pohjanmaalla on paljon lapsia ja nuoria. Työikäisten suhteellinen osuus on maan neljänneksi 

alhaisin. Ikääntyneiden määrä on kohtalainen. Väestöllinen ja taloudellinen huoltosuhde ovat 

hyvät. Reilu puolet väestöstä on äidinkieleltään ruotsinkielisiä ja ulkomaalaistaustaisia on paljon. 

Yleinen kansansairauksien sairastavuus on vähäistä ja työkyvyttömyyttä sairauden vuoksi on 

poikkeuksellisen vähän. Molemmat asiat koskevat myös mielenterveysongelmia. Alkoholin 

käyttö ja alkoholihaitat ovat matalalla tasolla. Yläkoululaisilla on kuitenkin alkoholinkäyttöä ja 

tunnetta alentuneesta terveydentilasta. Työllisyystilanne on hyvä ja pitkäaikaista toimeentulo-

tuen käyttöä on aikuisilla vähän.  

 

Väestön kielellisten oikeuksien turvaaminen ja kulttuurisensitiivisten palvelujen tarjoaminen tuo-

vat maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun haasteita. Valmistelussa ei oltu vielä eroteltu 

järjestäjän ja tuottajan valmistelua. Alueella ei nähdä uhkana yksityistä eikä kolmatta sektoria, 

vaan pyritään rakentamaan mallia, jossa kaikkien kolmen parhaat puolet ja osaaminen pysty-

tään yhdistämään. Valmistelu on Pohjanmaalla edennyt hyvin haasteista huolimatta. Kunnat 

ovat olleet aktiivisesti valmistelussa mukana, mutta hyte-valmistelun osalta yhteistyössä on ke-

hitettävää.  

 

Tulevaisuuden ennakointi ja toimenpiteet kustannuksien kasvun hillitsemiseksi 

 

Tarvevakioidut menot olivat keskimääräistä korkeammat. Maakunnan väestö on tervettä, sai-

rastavuus on maan toiseksi alin. Tarpeeseen suhteutettuna resursseja käytetään paljon. Korkea 

kustannustaso selittyy osin tietoisella valinnalla korkeasta palvelutasosta. Sote-palvelujen kus-

tannusten ennakoidaan THL:n mukaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä noin 75 prosentilla eli 

lähes keskimääräistä vauhtia. Somaattisen erikoisairaanhoidon käyttö, kustannukset ja tuotta-

vuus olivat keskimääräisellä tasolla. Muuten kustannusrakenne on hieman raskas. Lastensuoje-

lun menot heijastelevat tarvetta ja ovat alhaiset. Erikoisairaanhoidon tuottavuuden osalta on 

todettava, että toiminta on avohoitopainotteista, jolloin tuottavuusluku ei välttämättä anna te-

hokuudesta täysin oikeaa kuvaa. Uusimpien laskelmien mukaan Pohjanmaan tuleva rahoitus 

laskee jonkun verran suhteessa lähtötasoon. Muutos selittyy erityisesti korkeilla lähtötason kus-

tannuksilla. Tulevan rahoituksen kokonaistaso on keskimääräisellä tasolla. Pohjanmaan rahoi-

tusta lisää hieman ikärakenne, vieraskielisyys, kaksikielisyys ja saaristoisuus. Sen sijaan sairas-

tavuuden mukainen rahoitus on selvästi keskimääräistä alhaisempi. 

 

Kustannusten kasvun hillintään riittää uskoa, mutta Pohjanmaalla ollaan hieman huolissaan pal-

velukeskusten, muutoskustannusten ja omaisuuden siirron aiheuttamista paineista taloudelle. 

Koska nykyinen kustannustaso suhteessa tarpeeseen on korkealla tasolla, on tärkeä selvittää, 

onko joissain palveluissa tarpeeseen nähden ylikäyttöä ja arvioida mahdollisuuksia siirtyä kohti 

kevyempiä palvelumuotoja. Esimerkkinä tarkasteltavista kohteista voisivat olla somaattinen eri-

koisairaanhoito yleensä ja ikääntyneiden palvelut, joissa on laitospainotteisuutta. Digitalisaation 

tuomat mahdollisuudet pidemmällä aikavälillä on mahdollisuus, joka on hyvä arvioida. Palve-

luintegraation uskotaan parantavan tuottavuutta jatkossa.  

 

5.2.12 Pohjois-Karjala 

Pohjois-Karjala on harvaan asuttu ja maakunnan väestömäärä supistuu. Väestö on myös koko 

maan tasoa ikääntyneempää. Työttömyysaste on korkea ja alueella on rakennetyöttömyyttä. 

Taloudellinen huoltosuhde on alhainen. Yleinen sairastavuus on maan kolmanneksi korkein ja 

monet kansansairaudet, mukaan lukien mielenterveysongelmat, ovat yleisiä. Suun terveydentila 

on sen sijaan maan yleistä parempi.  

 

Pohjois-Karjalan valmius uudistukseen on keskimääräistä parempi johtuen Siun soten rakenta-

miseen liittyvistä kokemuksista. Toisaalta nykyinen toimivaksi koettu rakenne pitää purkaa ja 

maakunnassa koetaan haasteeksi se, miten pois-opitaan nykytilanteesta. Pelastuslaitoksen mu-

kanaolo on koettu niin hyväksi, että sitä halutaan jatkaa. Siun soten rahoitusmalli on jo nyt 
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kiinteä, mikä asettaa maakunnan osaamisessaan pioneeriasemaan, kun maakuntamallin rahoit-

taminen alkaa. Jatkovalmistelussa on nähty tärkeänä tarkentaa maakunnan ja kuntien yhdys-

pintaa.  

 

Tulevaisuuden ennakointi ja toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi 

 

Perustason raskas palvelurakenne tuo kustannuksia mutta erikoissairaanhoito on tuottavaa. Ra-

hoituslaskelma on positiivinen. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat 

selvästi maan keskiarvoa korkeammat, mikä selittyy maakunnan korkealla palvelutarpeella. Pal-

velutarve syntyy erityisesti sairastavuudesta, mutta myös osin ikärakenteesta. Tarvevakioidut 

menot ovatkin 4 prosenttia maan keskiarvon alapuolella. Perusterveydenhuollon palvelurakenne 

on raskas, samoin lastensuojelussa. Ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa ympärivuoro-

kautisen hoidon kustannukset ovat korkeat. Somaattisen erikoissairaanhoidon tuottavuus on 

maan kärkeä. Siun sotessa on tavoitteena tiukka kulukuri, joten kustannusten kasvu ennen 

vuotta 2020 on todennäköisesti maltillista.  

 

Johtuen kohtuullisista lähtötason kustannuksista, korkeasta palvelutarpeesta sekä harvan asu-

tuksen huomioimisesta, näyttävät rahoituslaskelmat voimakasta kasvua rahoitukseen. Vaikka 

kustannustaso ja tuleva rahoitus näyttävät kohtuullisilta, tulevia haasteita asettavat korkea työt-

tömyys, muuttotappio, väestön ikääntyminen. 

 

Tietopohjasta kustannuskehityksen hallinnassa mahdollisiksi kehittämiskohteiksi tunnistettiin 

lastensuojelun palvelurakenne, perusterveydenhuollon toiminnan kehittäminen kokonaisvaltai-

sesti, säännöllisen kotihoidon kehittäminen päivystystarpeen hallitsemiseksi ja edelleen hoidon 

laitospainotteisuudesta pois suuntautuminen ja perusterveydenhuollon ja erikoisairaanhoidon 

integraation lisääminen sekä digitaalisten palvelujen käyttöönotto. Siun sote on aloittanut toi-

mintansa vasta hiljattain ja käytössä ollut tietopohja kuvaa tilannetta ennen Siun Soten toimin-

nan käynnistymistä. Siun Sote -mallin rakentamisen yhtenä keskeisenä tavoitteena ollut kus-

tannussäästöjen saavuttaminen. Tämä on edellyttänyt toimintatapojen muutosta. Palvelujen 

vaikuttavuuden kehittämisellä uskotaan saavutettavan tuottavuutta. Tarkastelussa todettuja on-

gelmia on jo tunnistettu ja niiden ratkaisemiseksi on tehty kehittämistoimia. Tulevan kustannus-

kehityksen hallinnassa pitämiseksi vaikuttaa tärkeältä, että integraation ja alueellisten ongel-

mien ratkaisemiseksi tehdyn työn hedelmät säilyvät maakunta- ja sote uudistuksessa. 

 

5.2.13 Pohjois-Pohjanmaa 

Pohjois-Pohjanmaan väestörakenne on maan nuorinta ja eläkeikäisten osuus on poikkeuksellisen 

alhainen. Väestömäärä kasvaa ja kasvu keskittyy Oulun seudulle. Lapset ja nuoret voivat pää-

sääntöisesti hyvin. Aikuisiässä on yleistä sairastavuutta kansansairauksiin, mukaan lukien mie-

lenterveysongelmiin. Toimeentulotukeen turvaudutaan keskimääräistä harvemmin. Maakunnan 

sisällä on selviä alueellisia eroja hyvinvoinnissa ja terveydessä.  

 

Sote- ja maakuntauudistuksen yhdistetyssä valmistelussa ovat edustettuna maakuntaan siirty-

vät organisaatiot, ja niiden lisäksi osa jäsenistä edustaa maakunnan kuntia ja yhteistoiminta-

alueita. Seurantaryhmä on muodostettu vuoden 2017 kuntavaalien tuloksen perusteella. Val-

mistelussa on asetettu tavoitteeksi kustannusten nettokasvun puolittaminen siten, että palvelu-

jen taso säilyy. Alueella on vahva hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perinne, joka on otettu 

huomioon monialaisen maakunnan valmistelussa ja kuntien kanssa on rakennettu tulevia yh-

teistyökäytäntöjä. 

 

Tulevaisuuden ennakointi ja toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen väkilukuun suhteutetut kustannukset ovat nykytilassa 

kaikilta osin kohtuulliset. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut nettomenot ja somaatti-

sen erikoissairaanhoidon tarvevakioidut kustannukset ovat alemmat kuin maassa keskimäärin. 

Nykyisen erikoissairaanhoidon keskitetyn tukipalvelujärjestelmän purkamisen arvioidaan lisää-

vän kustannuksia tulevaisuudessa. Tarveperusteinen valtionrahoitus asukasta kohden kasvaa 
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hieman suuremmaksi kuin alueen kuntien nykyiset sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot. 

Rahoituksen tuleva kokonaistaso on jonkun verran keskimääräistä korkeampi. THL:n arvion mu-

kaan maakunnan sote-kustannukset kasvavat väestön ikääntymisestä johtuen selvästi keski-

määräistä enemmän eli noin 84 % vuoteen 2030 mennessä, kun ne kasvavat koko maassa 77%. 

Vanhusväestön voimakas kasvu luokin kustannuspaineita tulevaisuudessa. 

 

Pohjois-Pohjanmaalla somaattisen erikoissairaanhoidon tarvevakioidut kustannukset per asukas 

ovat noin 4 % maan keskiarvoa alhaisemmat, käyttöä oli noin 8 % vähemmän ja palvelujen 

tuottavuus oli noin 4 prosenttia heikompi kuin maassa keskimäärin. Vaikka kustannustaso on 

suhteellisen alhainen, voidaan tuottavuuden parantaminen nähdä selkeänä kehittämiskohteena. 

Yhteen järjestäjään siirryttäessä on palveluverkkoa mahdollista tarkastella kustannustehokkuu-

den näkökulmasta kokonaisuutena huomioiden maakunnan sisäiset alue-erot palvelutarpeessa 

ja räätälöidä uudenlaisia palvelukonsepteja mm. huomioiden mahdollisuudet liikkuviin palvelui-

hin ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen. Ikääntyneiden palvelut ovat jo kotihoitopainot-

teisia. Palvelujen sisällöllinen kehittäminen voisi vähentää kotihoidosta erikoisairaanhoitoon tu-

levaa kuormaa ja vähentää kokonaiskustannuksia. 

 

5.2.14 Pohjois-Savo 

Pohjois-Savon väkiluvun väheneminen on pysähtynyt maahanmuuton ansioista. Maakunnassa 

on ikääntyneitä vain hieman keskimääräistä enemmän, mutta alueella on paljon työkyvyttö-

myyseläkeläisiä ja työkyky kotaan alentuneeksi. Sairastavuus kansansairauksiin on maan kor-

keinta ja alueelliset sairastavuuserot ovat maakunnan sisällä suuria. Myös mielenterveyden on-

gelmia on paljon ja ne aiheuttavat työkyvyttämyyttä ja sairaspoissaoloja. Elinvuosia menetetään 

paljon alkoholinkäytön vuoksi ja alueella on huumeongelmia. Monet lapsiperheet saavat toi-

meentulotukea. 

 

Maakuntauudistuksen valmistelu etenee suunnitelmallisesti ja osallistavasti. Laaja-alaisen maa-

kunnan valmistelua sekä yhtenäisten palvelukokonaisuuksien rakentamista pidetään tärkeänä 

myös sotesta muihin palveluihin. Yhtenäisten palvelukokonaisuuksien rakentamista maakunnan 

sisällä pidetään poikkihallinnollisestikin tärkeinä mm. yritys- ja työvoimapalveluissa sekä van-

husten palveluissa ja ympäristöterveydenhuollossa.  

 

Tulevaisuuden ennakointi ja toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset olivat Pohjois-Savossa selvästi yli maan keskiarvon. 

Tämä selittyy korkealla palvelutarpeella ja sairastavuudella, joka oli maan korkein. Kustannukset 

ovat korkeita erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa sekä lastensuojelussa. Erikois-

sairaanhoidon kustannukset ovat olleet kasvavia ja tuottavuus on heikkoa, mutta yliopistosai-

raalan rooli on huomioitava arvoissa. Pohjois-Savon rahoitus näyttää laskevan selvästi. Suuri 

muutos johtuu korkeasta lähtötasosta ja siitä, että alueen väestö ei ole erityisen vanhaa, vaikka 

sairastavuus on korkea. Ikävakioimaton sairastavuusindeksi on 137,4 eli maan korkein, mutta 

ikärakenteen ja sosioekonomiset tekijät huomioiva kokonaistarve 16 prosenttia keskimääräistä 

korkeampi. THL:n arvion mukaan sote-menot kasvavat vuoteen 2030 mennessä noin 68 pro-

sentilla eli keskimääräistä hitaammin. Tiukka rahoitus tuo selvästi haasteita, kun huomioon ote-

taan vielä kustannusten kasvun hillintätavoitteet. Yliopistosairaalan erityisaseman huomioinen 

ja riittävä rahoitus ja toisaalta kustannusten jakautuminen mietityttää maakunnassa. 

 

Maakunnan tuotantorakenne on nyt sirpaleinen ja yhden järjestäjän vastuuseen siirtyminen voi 

tuoda uusia mahdollisuuksia toimivan kokonaisuuden muodostamiseen. Erikoissairaanhoidon 

tuottavuus on heikkoa. Yliopistollisilla sairaaloilla on muista sairaaloista poikkeavaa roolia pal-

velutuotannossa, mutta mahdollisuuksia parantaa tuottavuutta olisi kuitenkin hyvä selvittää. 

Perusterveydenhuolto on lääkäripainotteista ja kustannuksiltaan raskasta. Hoitajapainotteisuu-

den lisääminen kroonisten kansansairauksien hoidossa voisi olla mahdollista. Lasten, nuorten ja 

perheiden palveluissa ja päihdepalveluissa matalan kynnyksen palvelujen ja muiden avopalve-

lujen kehittäminen voisi pitkällä tähtäimellä vähentää raskaampien palvelujen käyttöä. Maakun-

nassa on jo tunnistettu kehittämiskohteita ja todettu, että säästötoimenpiteisiin tulee pyrkiä jo 
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ennen maakuntien työn käynnistämistä. Esimerkiksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-

hoidon epäsuhta on tunnistettu. Tätä korjataan toimintatapojen muutoksilla. Uudentyyppisiä in-

tegraatiomahdollisuuksia etsitään pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöstä. 

 

5.2.15 Päijät-Häme 

Päijät-Hämeessä on paljon eläkeiän saavuttaneita ja väestö vanhenee nopeasti. Työttömyyson-

gelmana korostuu pitkäaikaistyöttömyys. Koulutustason on alhainen. Yhden vanhemman lapsi-

perheitä on paljon. Lapsiperheillä on pitkäaikaista toimeentulotuen käyttöä. Muutoinkin perus-

toimeentuloa ja toimeentulotukea pitkään saaneita aikuisia on paljon ja monet pitkäaikaista toi-

meentulotukea saavista ovat nuoria aikuisia. Sairastavuus on hieman keskiarvoa suurempaa. 

Alueella esiintyy alkoholi- ja huumeongelmia. 

 

Päijät-Hämeen hyvinvoinnin ja terveydenhuollon palvelut on järjestetty Päijät-Hämeen hyvin-

vointiyhtymässä vuodesta 2017 alkaen. Heinola ja Sysmä eivät ole siinä mukana. Muutokseen 

sopeutuminen on kesken ja sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu kaikkien kuntien kesken 

on käynnistynyt hitaasti. Päijät-Häme on tullut uutena Uudenmaan ERVA-alueeseen, joten yh-

teistoiminta-alueyhteistyölle ei ole taustalla perinteitä. 

 

Tulevaisuuden ennakointi ja toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi 

 

Päijät-Hämeen kustannusrakenne on toiminnoittain tarkasteltuna pääosin alhaisella tasolla. Tar-

vevakioidut menot ovat noin 4 prosenttia keskimääräistä alemmat. Lastensuojelu näyttää olevan 

vahvasti laitospainotteista. Huomioiden saatavuus, laatu ja vaikuttavuusindikaattorit, näyttää, 

että toiminta olisi paikoin aliresursoitu eikä niinkään tehokasta. Toisaalta erikoissairaanhoidossa 

tuottavuus maan korkein. Päijät-Hämeen rahoitus on uusimmissa laskelmissa keskimääräistä 

korkeampi. Korkeampi rahoitus selittyy hieman iäkkäämmällä väestörakenteella ja sairastavuu-

della. Rahoitus kasvaa suhteessa lähtötasoon selvästi. Tämä selittyy alhaisilla lähtötason me-

noilla. Haasteita aiheuttaa keskimääräistä korkeampi väestön ikääntyminen ja korkea rakenne-

työttömyys.  

 

Alueella sosiaali- ja terveydenhuoltoon käytetään niukasti resursseja väestön terveyden ja hy-

vinvoinnin tila huomioiden. Tästä huolimatta on tulevan yhden järjestäjän vastuulla mahdollista 

yrittää optimoida palvelujärjestelmää uudella tavalla kustannusten kasvun hillitsemiseksi sa-

malla parantaen palvelujen oikea-aikaista yhdenvertaista saatavuutta. Palvelujärjestelmän op-

timoinnissa voitaisiin tietopohjan perusteella kiinnittää huomiota muutamiin asioihin. Näitä ovat 

mahdollisuudet siirtyä lastensuojelun laitosvaltaisuudesta ennalta ehkäiseviin ja kevyempiin pal-

velumuotoihin ja mielenterveyspalvelujen kehittämien avopainotteisemmiksi. Myös perustervey-

denhuollon vuodeosastojen nykyiset käyttötavat ja erikoissairaanhoidon korkea käyttöaste suh-

teessa perusterveydenhuollon vähäiseen käyttöön olisi hyvä arvioida. Yhteistyöstä aluekehitys-

palvelujen ja kasvupalvelujen kanssa voisi myös löytyä kehittämismahdollisuuksia. Näkemykset 

kehittämiskohteista perustuvat vuoden 2016 tietopohjaan, eikä siitä vielä näe mahdollisia kun-

tayhtymään siirtymisen vaikutuksia. Alueella on jo tunnistettu tässä todettuja haasteita ja ryh-

dytty kehittämistoimenpiteisiin. 

 

5.2.16 Satakunta 

Satakunnan väkiluku pienenee ja nuoria aikuisia on vähän ja ikääntyneitä paljon. Nuorista ja 

nuorista aikuisista monet ovat syrjäytymisuhan alaisia ja väestön koulutustaso on vertailussa 

alhainen. Tupakointi ja alkoholinkäyttö ovat ongelmia. Ikäihmiset kokevat väestökyselyjen mu-

kaan elämänlaatunsa ja toimintakykynsä alentuneeksi. Yleinen sairastavuus tai mielenterveys-

ongelmat eivät korostu aivoverisuonisairastavuutta lukuun ottamatta.  

 

Uudistuksen valmistelu on lähtenyt liikkeelle Satasoten valmistelun kautta ja jatkuu sitoutu-

neesti. Valmistelua ei ole haluttu tehdä rakenne edellä, vaan ensin on haluttu luoda prosessit ja 
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toimintatavat, joita rakenne myöhemmin tukee. Valmistelussa on huomioitu rajapinnat pelas-

tustoimeen ja kasvupalveluihin ja kuntiin. Kuntien tilanteen tarkastelun eteen on nähty vaivaa 

ja katsottu tietopohjia yhdessä, jotta kunnille pystytään osoittamaan terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisen merkitystä. Pienemmät kunnat ovat huolestuneita siitä, että heille ei jää sote-osaa-

jia terveyden ja hyvinvoinnin tehtäviin. Ratkaisuna tähän on nähty osin kolmannen sektorin 

toiminta. Maakunta on ollut mukana Länsirannikon yliopistosairaalan perustamista koskevassa 

selvityksessä. 

 

Tulevaisuuden ennakointi ja toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi 

 

Satakunnan kustannukset ovat lähellä keskimääräistä. Maakunnan ikävakioimaton sairastavuus 

on 1,03 ja palvelutarve yhteensä 1,05. Ikääntyneiden palveluissa painotus on raskaissa palve-

luissa. Myös vammaispalveluissa ja lastensuojelussa kustannusrakenne painottuu raskaampiin 

palveluihin. Somaattisen erikoissairaanhoidon tarvevakioidut kustannukset ovat 3 prosenttia yli 

keskimääräisen, mutta tuottavuus on 3 prosenttia keskimääräistä parempi. Negatiivinen väes-

tönkasvu tuo haasteita. Vanhusväestön määrä kuitenkin kasvaa selvästi keskimääräistä vähem-

män. THL arvioi maakunnan sote-kustannusten kasvavan vuoteen 2030 mennessä noin 65 pro-

sentilla, mikä on keskimääräistä vähemmän. Yleiskatteellinen rahoitus asukasta kohden on uu-

sissa laskelmissa jonkun verran keskimääräistä korkeampi. Rahoitusta nostaa maakunnan ikä-

rakenne ja hieman myös sairastavuus. Rahoitus on jo laskennallisessa mallissa negatiivinen. 

Alueella on kuntien toimitilojen vuokrauskäytännöissä muotoja, joista uudistuksessa syntyy riski 

toimitilakustannusten kasvulle. 

 

Ikääntyneiden palveluissa laitospalvelut korostuvat avopalvelujen sijaan ja kotihoitopainottei-

suuden lisääminen voisi auttaa kustannusten kasvun hillinnässä. Vammaispalveluihin panoste-

taan paljon resursseja. Tietopohjasta ei ole mahdollista tunnistaa tämän taustoja, mutta palve-

lutehtävää selvittämällä voi löytyä käytänteitä joita saattaa olla mahdollista kehittää. Uudistuk-

sen myötä henkilökohtainen budjetti voi olla käyttökelpoinen malli vammaispalvelujen osalta. 

Lasten ja nuorten palvelujen kustannusrakenne painottuu jonkun verran raskaisiin palveluihin. 

Ennalta ehkäiseville ja kevyemmille palvelumuodoille voi olla tilaa. Vaikka erikoissairaanhoidon 

tuottavuus on hyvä, on erikoisairaanhoidon runsaan käytön taustoja hyvä selvittää ja arvioida 

perusterveydenhuollon yhteistyön kehittämisenmahdollisuuksia kuorman jakamisessa. Digitali-

saation hyödyntäminen nähdään maakunnassa yhtenä keinona toiminnallisten hyötyjen ja tätä 

kautta kustannusten hallinnan saavuttamiseen. Maakunnassa on edellä esitetyt haasteet jo tun-

nistettu ja kehittämistoimenpiteitä on valmistelussa, mutta konkreettiset yksityiskohdat tuotta-

vuuden parantamiseksi ovat vielä suunnittelematta. 

 

5.2.17 Uusimaa 

Uusimaa poikkeaa väestömäärältään selvästi muista maakunnista. Maakunnan ikärakenne on 

nuori ja ruotsinkielinen ja ulkomaalaistaustainen väestö on erityispiirre. Väestönkasvu on muuta 

maata voimakkaampaa ja keskittyy pääkaupunkiseudulle. Koulutustaso, työllisyystilanne ja vä-

estön tulotaso ovat hyviä ja väestön terveyden ja hyvinvoinnin tila on elintapojen ja kansansai-

rauksien suhteen maan parasta tasoa muutoin paitsi huumeiden käytön osalta. Väestö on kui-

tenkin polarisoitunut. Toimeentulotukea pitkään saaneita on paljon, samoin asunnottomia. Kou-

lutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria ja yhden vanhemman lapsiperheitä on paljon, ja toimeen-

tulotukea saavien lapsiperheiden osuus lapsiperheistä on suuri. Turvakotien asiakkaita on paljon. 

Alueella on paljon maakunnan sisäisiä eroja palvelutarpeissa ja toteutuneissa palveluissa.  

 

Uudenmaan maakunnan valmistelu on lähtenyt käyntiin. Hyvinvointi- ja terveyserot ja paljon 

palveluja tarvitsevat asiakkaat on huomioitu valmistelussa. Maakuntaa askarruttavat muu-

toskustannukset ja se, miten investointitarpeet saadaan tulevaisuudessa hoidettua.   
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Tulevaisuuden ennakointi ja toimenpiteet kustannusten kasvun hillitsemiseksi 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon menot olivat maan alhaisimmat. Myös sairastavuus ja kokonais-

tarvekerroin ovat pienet, joten tarvevakioidut kustannukset olivat yhden prosentin keskimää-

räistä alemmat. Maakunnan alueellisia eroja kuvaa se, että perusterveydenhuollossa kuntien 

väliset kustannuserot ovat isot (440 – 820 €/asukas). Palveluharmonisoinnista tulee haasteita. 

Somaattisen erikoissairaanhoidon tuottavuus on hieman keskimääräistä heikompi. Täytyy kui-

tenkin huomioida vertailu muihin yliopistosairaaloihin. Maakunnan saama rahoitus on asukasta 

kohden maan alhaisin. Tarveperusteinen rahoitus on selvästi keskimääräistä alempi. Uudistuk-

sessa rahoitus laskee soten osalta 33€/asukas ja nousee muiden tehtävien osalta 34€/asukas. 

Kuitenkin on tulossa erillinen kasvupalveluesitys, jolloin soten oma osuus korostuu. 

 

Uudellamaalla on palvelurakenteessa mahdollista purkaa päällekkäisiä palveluita esimerkiksi eri-

koissairaanhoidon ja perustason palveluiden välillä ja kiinnittää huomiota erikoissairaanhoidon 

tuottavuuteen. Ikäihmisten ja lastensuojelun laitospalvelujen keventäminen ja siirtyminen avo-

palveluihin ja ennalta ehkäiseviin palveluihin voi mahdollistaa kustannusten kasvun hillitsemistä. 

Poikkihallinnollinen varhainen puuttuminen työttömyyteen maakunnan ja kunnan yhteistyönä, 

voisi estää alueelle tyypillistä työttömyyden pitkittymistä palvelutarpeineen. Digitaalisten ratkai-

sujen hyödyntämiselle palveluissa on hyvät lähtökohdat. Maakunnan näkemyksen mukaan kus-

tannusten hallintaan pääsemisen edellytyksenä on kuitenkin se, että ratkaisuihin investoidaan 

ensin.  
 

5.2.18 Varsinais-Suomi 

Varsinais-Suomen väestö kasvaa ja maakunnassa on paljon nuoria ja työikäisiä. Kasvu myös 

lisää työikäisten ja lapsiperheiden palvelujen kysyntää. Nuorisotyöttömyyttä ja syrjäytymisris-

kissä olevia nuoria on vähän. Alueen erityispiirteitä ovat ruotsinkielinen väestö, ulkomaalais-

taustaiset ja saaristolaisuus. Työllisyystilanne on yleisesti hyvä ja väestön käytettävissä olevat 

tulot maan korkeimpia. Alueella on poikkeuksellisen vähän sairastavuutta kansansairauksiin. 

Alueen terveys- ja hyvinvointiongelmia ovat huumeiden käyttö ja sukupuolitaudit.  

 

Maakunnassa valmistellaan maakuntastrategiaa, palvelustrategiaa, palvelulupausta ja konserni-

rakennetta sekä järjestäjän ohjausmallia järjestäjän ja tuottajan määrittämiseksi. Palvelujen in-

tegraatiota on katsottu koko maakunnan elinvoiman vahvistamisen, myös kasvupalvelujen, nä-

kökulmasta ja maakunnan ja kuntien välisen suhteen kautta. Varsinais-Suomessa nostetaan 

esiin maakunnan ja seutukuntien välinen työ. Selvitys Länsirannikon yliopistosairaalan perusta-

misesta on tehty.  

 

Tulevaisuuden ennakointi ja toimenpiteet kustannuksien kasvun hillitsemiseksi 

 

Kustannusvertailussa maakunnan tarvevakioidut kustannukset ovat yli maan keskiarvon. Väestö 

on keskimääräistä terveempää ja hieman iäkkäämpää, jolloin kokonaistarve on 0,99. Erikoissai-

raanhoidon kustannukset ovat korkeat ja tuottavuus heikko. Toisaalta perusterveydenhuollon 

kustannustaso on alhainen, mutta käyntimäärät lähellä keskitasoa. Lastensuojelun kustannukset 

ovat keskimääräistä korkeammat sekä sijaishuollossa että avohuollossa. Vanhusväestön osuus 

kasvaa vuoteen 2030 mennessä 35 prosenttia, mikä on selvästi yli keskimääräisen. Väestö kas-

vaa keskimääräistä vauhtia. THL:n arvion mukaan sote-menot kasvavat keskimääräistä vauhtia 

vuoteen 2030 eli noin 76 prosenttia. Vaikka vuoden 2016 kustannustaso oli keskimääräistä kor-

keampi, kuntien talousarviokyselyn perusteella Varsinais-Suomen kustannukset laskevat 

vuonna 2017 selvästi keskimääräistä enemmän. Tämä näkyy myös uusissa 2019 tasoisissa ra-

hoituslaskelmissa. Koska valtaosa rahoituksesta perustuu palvelutarpeeseen, jää Varsinais-Suo-

men rahoitus soten osalta hieman keskimääräistä alhaisemmaksi, vaikka rahoitusta tulee kes-

kimääräistä enemmän ikärakenteen, kaksikielisyyden, vieraskielisyyden ja saaristoisuuden pe-

rusteella. 

 

Päivystyspalvelujen ja erikoissairaanhoidon käyttö on runsasta suhteessa tarpeeseen. Voi olla 

mahdollista palvelurakennetta uudistamalla löytää keinoja saavuttaa vastaavaa terveyshyötyä 
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kevyemmillä ja varhaisemman puuttumisen palvelumuodoilla. Erikoissairaanhoidon tarvevaki-

oidut menot ovat maan korkeimmat ja tuottavuus heikkoa, mikä viittaa siihen, että toimintaa 

voi olla mahdollista kehittää. Ikääntyneiden palvelut ovat laitospainotteisia ilman selviä tarve-

perusteita. Ikääntyneiden palvelujen kysyntä tulee kasvamaan ja avohoitopainotteisuuteen siir-

tyminen voisi olla olisi perusteltua. Lastensuojelussa käytetään paljon laitoshoitoa ilman että 

löytyy viiteitä lastensuojelun tavanomista suuremmasta tarpeesta. Palvelumuotojen kehittämi-

nen muihin lastensuojelun palvelumuotoihin ja varhaiseen puuttumiseen voi auttaa kustannus-

ten kasvun hallitsemisessa. Poikkihallinnollinen yhteistyö aluekehityksen osalta voisi tukea työl-

listymiseen liittyvien palvelujen vaikuttavuutta ja edistää tätä kautta hyvinvointia ja palvelutar-

peen hallintaa. Neuvotteluissa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa todettiin, että maakunta on 

tunnistanut keskeiset haasteensa ja käynnistänyt toimenpiteitä niihin vastaamiseksi.  

 

5.3 Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelujen kokemukset  

Sosiaali- ja terveysministeriön johtamiin sote-toimen neuvotteluihin osallistuneilla oli simuloin-

tikierroksen jälkeen mahdollisuus jättää palautetta ja kehitysehdotuksia palautekyselyn kautta. 

Kysely oli tehty erikseen maakuntien edustajille ja valtioneuvoston edustajille.  

 

Osallistujat pitivät simulointia hyödyllisenä kokemuksena, joka auttoi tunnistamaan neuvottelu-

jen mahdollisia ongelmia ja auttaa kehittämään prosessia jatkossa. Suurimpia haasteita simu-

laatiokierroksella olivat tiukka aikataulu, ennakkomateriaalien osittainen epäselvyys ja yhteydet 

eri hallinnonalojen johtamien neuvottelujen välillä.  

 

5.3.1 Osallistujien kokemukset sote-neuvotteluista – maakuntien edustajat 

Maakunnille suunnattuun kyselyyn vastasi 32 henkilöä, jotka edustivat yhteensä 17 maakuntaa. 

Eniten vastaajia oli Päijät-Hämeestä. Etelä-Savo oli ainoa maakunta, josta ei vastattu kyselyyn. 

Kysymykset oli muotoiltu väittämien muotoon ja vastausvaihtoehtojen ääripäät olivat ”täysin eri 

mieltä” ja ”täysin samaa mieltä” 

 

Neuvottelujen ohjeistus, tilannekuva ja valmistautuminen 

 

Maakunnan edustajien mielipiteissä oli hajontaa sen suhteen, antoiko STM riittävästi ennakko-

tietoa simulointineuvotteluista. 26/32 vastaajaa oli joko täysin tai osittain sitä mieltä, että tietoa 

oli riittävästi. Avovastauksissa ministeriöltä toivottiin lisää selkeyttä siihen, mistä neuvottelujen 

tietopohja koostuu, sekä siihen, miten neuvotteluprosessi etenee ja mitkä ovat eri toimijoiden 

vastuut ja tehtävät.  

 

Neuvotteluissa käytettiin tilannekuvien pohjana THL:n laatimia maakuntakohtaisia arviointira-

portteja sosiaali- ja terveyspalvelujen tilasta ja maakunnittaisista erityistarpeista. Loppuky-

selyyn vastanneista lähes kaikki olivat sitä mieltä, että arviointiraportti oli hyödyllinen ja yhteis-

työ THL:n kanssa oli sujuvaa. Avovastauksissa raporttia kuvailtiin jopa loistavaksi ja sen laajuu-

den ja laadun koettiin olleen positiivinen yllätys. Jatkoa varten vastaajat toivoivat lisää ministe-

riön, THL:n ja maakuntien välistä keskustelua raporteissa käytetyistä mittareista. Vastaajat 

myös kaipasivat arviointiraporttiin lisää analyysia, jotta mittaritieto ei jäisi vain joukoksi erilaisia 

lukuarvoja.   

 

Ennakkovalmistelussa ja tilannekuvan kasaamisessa merkittävä rooli muodostui KUVA-mittaris-

tolle, joka koostui 371 indikaattorista. Mittariston koki hyödylliseksi 28 vastaajaa. Mittariston 

ongelmaksi koettiin sen laajuus, esitystapa ja priorisoimattomuus: ”Hurjasti tietoa, mikä siitä 

olennaista?” ”Mittariston excel-pohjasta johtuen oli vaikea hahmottaa kokonaisuutta.”  

 

28 vastaajaa oli osittain tai samaa mieltä väitteen ”STM:n kutsu ja sen liitteet antoivat hyvin 

tietoa simulaatiosta” kanssa. Kehityskohteiksi mainittiin aikataulu (materiaali tuli myöhään) ja 

neuvottelun tarkoituksen, tuotoksen ja lopputuloksen selventäminen. Jälkimmäiset ongelmat 
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korjaantunevat tulevaisuudessa ainakin osittain neuvottelujen toistuvuuden ja vuoropuhelun va-

kiintumisen kautta. THL:n raportin ja STM:n ennakkomateriaalin ja ohjeistuksen tarkoitus oli 

helpottaa maakuntien valmistautumista neuvotteluihin. Kyselyn perusteella maakuntien valmis-

tautuminen onnistui, sillä 29 vastaajaa koki oman maakuntansa valmistautumisen simulaatioon 

sujuneen hyvin. Huolta maakunnissa aiheutti etenkin aikataulu, jonka toivottiin jatkossa sisäl-

tävän enemmän valmistautumisaikaa.  

 

Ministeriön valmistelemaa KUVA-mittaristoon ja sote-muutostukiyksikön tietoihin perustuvaa 

maakuntakohtaista muistiota, jota käytettiin tilannekuvana neuvotteluissa, ei jaettu maakuntiin 

aikataulusyistä etukäteen kokousaineistona. Sen sisältö esiteltiin maakunnille neuvottelutilai-

suudessa, jossa sitä käytettiin keskusteluun nostettavien asioiden taustana. Tiedot liitettiin myö-

hemmin kokouksen pöytäkirjaan.  

 

Neuvottelujen hyödyllisyys, käsiteltävien asioiden olennaisuus ja ilmapiiri 

 

Simulointi koettiin maakunnissa hyödylliseksi ja vain kaksi vastaajaa 30:stä ei kokenut simulaa-

tioneuvottelun hyödyttäneen maakuntaa. Vastaajat olivat myös lähes poikkeuksetta tyytyväisiä 

sote-neuvotteluissa käsiteltyihin teemoihin ja kokivat, että simulaatiossa käsiteltiin maakunnalle 

olennaisia asioita.  

 

Yleisestä tyytyväisyydestä huolimatta aihepiireihin hahmoteltiin muutosehdotuksia. Kommen-

teissa esitettiin toive, että neuvotteluissa keskityttäisiin jatkossa enemmän asioihin, joissa maa-

kunnalla on puutteita muihin maakuntiin verrattuna. Lisäksi maakuntien edustajat kaipasivat 

neuvotteluihin selvempää jakoa pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteiden ja suurten ja pienten 

kokonaisuuksien välille. ”Neuvotteluissa ja maakuntien ohjauksessa ylipäätään tulisi onnistua 

löytämään oikea tarkkuustaso, ts. mitä asioita nostetaan esille, mihin puututaan jne.” Avovas-

tauksissa tiivistyi simulaation perimmäinen tarkoitus: ”Tässä vaiheessa tärkeintä oli varmaankin 

oppi siitä, miten prosessi kokonaisuudessaan toimi. Yleiskuva positiivinen.” Palautekyselyn vas-

taajat olivat yksimielisiä siitä, että neuvotteluita käytyiin hyvässä hengessä ja ilmapiiri oli otol-

linen asioiden käsittelylle.  

 

Yhteydet muihin simulaationeuvotteluihin 

 

Kysymykset sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelujen yhteyksistä muihin monialaisen maa-

kunnan käymiin neuvotteluihin oli jaettu kahteen väittämään. Ensimmäinen väite oli: ”STM:n 

simulaation yhteys muiden monialaisen maakunnan simulaatioihin toimi hyvin”. 13 vastaajaa oli 

täysin tai osittain eri mieltä ja 19 osittain tai täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Vastausten 

hajonta seuraa varsin hyvin muiden neuvotteluiden palautekyselyn tuloksia, joissa yhteydet neu-

votteluiden välillä koettiin haastaviksi hahmottaa. Osaltaan vastausten hajonta johtui siitä, että 

kaikki vastaajat eivät osallistuneet kuin yhteen maakunnan käymään neuvotteluun, minkä takia 

neuvottelujen välisten yhteyksien arviointi oli heille vaikeaa tai mahdotonta. Neuvottelujen vä-

listen yhteyksien selventämiseksi avovastauksissa toivottiin, että ministeriöt pystyisivät madal-

tamaan omia sektorirajojaan ja keskustelisivat enemmän keskenään maakuntien kanssa tehtä-

vän yhteistyön sujuvoittamiseksi.  

 

Toinen yhteyksiä käsittelevä kysymys oli kohdennettu sosiaali- ja terveysministeriön ja valtio-

varainministeriön johtamien neuvottelujen väliseen yhteyteen. Tässä kysymyksessä yhteensä 

20 vastaajaa oli sitä mieltä, että yhteys toimi hyvin, kun taas 12 vastaajaa näki siinä puutteita. 

STM:n sote-neuvotteluihin toivottiin enemmän talouden näkökulmaa. Toisaalta avovastauksissa 

esitettiin myös huoli siitä, että ministeriöiden antamat tavoitteet (talous vs. palveluiden 

laatu/palveluverkon laajuus) voisivat olla joskus ristiriidassa keskenään, mikä asettaisi maakun-

nat ikävään tilanteeseen. Valtioneuvoston yhteistyön tärkeyttä painotettiin myös tällaisten tilan-

teiden ehkäisemiseksi. 

 

Huomiot ja kehittämisehdotukset 

 

Kyselyn viimeisessä vaiheessa maakuntien edustajat saivat jättää avointa palautetta ministeri-

ölle. Alle on koottu muutama kyselyn teemoja yhdistelevä kommentti.  
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”Olisi hyvä selkeämmin määritellä ja sopia, miten neuvotteluissa mahdollisesti esiin nousevien 

asioiden jatkovalmistelut yms. etenevät ja/tai miten niitä huomioidaan eri toimijoiden toimin-

nassa.” 

 

”Simulaatioharjoitus oli erittäin hyödyllinen ja paljasti molemmin puolin selkeästi kehitettäviä 

asioita. Tämä oli ensimmäinen tämän tasoinen arviointi ja on luonnollista, että siinä on kehitet-

tävää. Yhteistyö ja ilmapiiri oli erinomainen ja rakentava. Suurin ongelma, joka liittyy oikeastaan 

kaikkiin kysymyksiin, oli aikataulu, jonka pitää mahdollistaa parempi analysointi ja valmistautu-

minen maakunnassa sekä keskinäinen kommunikaatio THL:n ja ministeriön kanssa.” 

 

5.3.2 Osallistujien kokemukset sote-neuvotteluista – ministeriöiden ja THL:n 

edustajat 

Palautekysely lähetettiin hieman muokattuna myös neuvotteluihin osallistuneille ministeriöiden 

ja Terveyden - ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edustajille. Kyselyyn vastasi 18 henkilöä, joista 

kuusi edusti sosiaali- ja terveysministeriötä, viisi valtiovarainministeriötä ja seitsemän henkilöä 

THL:ää.  

 

Neuvottelujen ohjeistus, tilannekuva ja valmistautuminen 

 

Valtioneuvoston ja THL:n edustajista 15/18 koki, että simulaatiosta annettiin riittävästi ennak-

kotietoa. Selvänä ongelmana pidettiin tiukkaa aikataulua, jonka takia osallistujat kokivat joutu-

neensa toimimaan neuvotteluissa ilman perinpohjaista tutustumista neuvottelujen ennakkoma-

teriaaliin. STM:n kutsun ja sen liitteiden koettiin antaneen hyvin tietoa simulaatiosta. Kutsua 

kommentoitiin asialliseksi, mutta jatkossa käsiteltävien asioiden määrän kasvaessa myös aika-

taulun toivottiin olevan tarkemmin määritelty.  

 

THL:n arviointiraportin koki hyödylliseksi 15 vastaajaa. Kysymykseen vastasi seitsemän THL:n 

asiantuntijaa. Palautteessa raporttiin toivottiin enemmän analyyseja mittaritiedon tueksi. Lisäksi 

toivottiin tarkempaa syventymistä maakuntien ongelmakohtiin, jotta niistä voitaisiin keskustella 

ministeriön ja maakuntien välisessä neuvottelussa.  

 

KUVA-mittariston osalta 15 vastaajaa oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että mittaristo-

kooste oli hyödyllinen. Maakuntien edustajien näkemyksiä mukaillen kritiikki mittaristoa kohtaan 

kohdistui mittaritiedon analysoimattomuuteen: ”Liian pitkä ja kypsymätön ”bruttolista” mitta-

reita, joiden relevanssi, validiteetti, luotettavuus, tarkkuus, herkkyys ja hyödyllisyys suurelta 

osin selvittämättä. Vaatii runsaasti metodologista tarkastelua ja karsintaa.” Vastauksien epäta-

saisuuteen saattoi vaikuttaa se, että mittariston avulla laadittu ja analysoitu tilannekuva oli neu-

votteluihin valmistauduttaessa ministeriön edustajien käytössä, mutta ei THL:n edustajien.  

 

Neuvottelujen hyödyllisyys, ilmapiiri ja käsiteltävien asioiden olennaisuus 

 

Yhtä vaille kaikki vastaajat (17) kokivat neuvottelut hyödylliseksi kansallisen ohjauksen näkö-

kulmasta. Ministeriöiden edustajat olivat huolissaan aikataulun kireydestä ja sen vaikutuksista 

maakuntien mahdollisuuksiin valmistautua neuvotteluihin riittävän hyvin: ”Maakuntien tulisi 

saada materiaalia ja valmisteluaikaa riittävästi, jotta kunkin maakunnan kannalta tärkeimpiin 

asioihin voidaan keskittyä ja STM voi jo kuulla maakuntien näkemyksiä ongelmiensa ratkaisu-

malleiksi.” Sama ajatus maakuntien omien ratkaisuehdotusten käsittelystä neuvotteluissa toistui 

useassa kommentissa. Kuten maakuntien edustajien kohdalla, myös ministeriöiden ja THL:n 

edustajien mukaan ilmapiiri simulaationeuvotteluissa oli kaikkien vastaajien mielestä hyvä.   

 

Sekä maakuntien että valtioneuvoston edustajat kokivat, että neuvotteluissa käsiteltiin maakun-

nille olennaisia asioita. Kommenteissa kuitenkin huomautettiin, ettei kaikkia tärkeitä teemoja 

ehditä koskaan käsitellä neuvotteluihin varatun ajan puitteissa, vaan jatkossa tulee kiinnittää 

enemmän huomiota huolelliseen ja yhteistyössä tehtävään asialistojen valmisteluun ja tilanne-

kuvien kasaamiseen.
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Yhteydet muihin simulaationeuvotteluihin 

 

Ministeriöiden edustajat olivat kriittisiä eri hallinnonalojen neuvottelujen yhteyksien suhteen. 

Kuusi vastaajaa oli täysin tai osittain eri mieltä ja 12 osittain tai täysin samaa mieltä väitteen, 

”STM:n simulaation yhteys muihin monialaisen maakunnan simulaatioihin toimi hyvin”, kanssa. 

Vastausten hajanaisuus selittyy jälleen osittain sillä, etteivät kaikki vastaajat (esim. THL:n asi-

antuntijat) osallistuneet muihin neuvotteluihin. Tästä huolimatta on selvää, etteivät yhteydet 

simulaationeuvottelujen välillä toteutuneet osallistujien toivomalla tasolla. Avovastauksissa poh-

dittiin etenkin aluekehittämisen keskustelujen huomioimista sote-neuvotteluissa. 

 

Puolet kyselyyn vastanneista ministeriöiden ja THL:n edustajista piti sote-neuvottelujen yhteyk-

siä valtiovarainministeriön johtamiin maakuntalain 13 § neuvotteluihin riittämättöminä. Kukaan 

vastaajista ei ollut täysin samaa mieltä väitteen, ”STM:n simulaation yhteys VM:n simulaatioon 

toimi hyvin”, kanssa. Yhdeksän vastaajaa oli osittain yhtä mieltä väitteen kanssa, mutta kah-

deksan vastaajaa oli osittain ja yksi vastaaja täysin eri mieltä asiasta. Avovastauksissa yhteyden 

todettiin olleen lähinnä kosmeettista: ”Nyt yhteys perustui pitkälti siihen, että oltiin tilaisuuksissa 

läsnä puolin ja toisin. Todellisessa tilanteessa toimivuus on varmistettava yhteisellä varmistau-

tumisella ja erilaisten raporttien yhteisyydellä.” Maakuntien edustajat olisivat halunneet neuvot-

teluihin enemmän myös rahoituskysymyksiä, mikä tunnistettiin myös ministeriöiden puolella: ” 

[Yhteydet ovat] erittäin tärkeitä, koska STM:n omat neuvottelut maakuntien kanssa palautuvat 

aina ennemmin tai myöhemmin maakunnan rahoitukseen.” 

 

Huomiot ja kehittämisehdotukset 

 

Ministeriöiden ja THL:n edustajat antoivat vapaassa kommenttikentässä monia kehittämisehdo-

tuksia. Alle on koottu muutama kyselyn teemoja yhdistelevä kommentti.  

 

”Ehkä kannattaisi keskustella etukäteen THL:n roolista neuvottelutilanteessa. Laitoshan ei ole 

varsinainen osapuoli, mutta pystyisi nostamaan keskusteluun avainhavaintoja, jos tästä sovit-

taisiin.” 

 

”Yhteistyön ja läpinäkyvyyden lisääminen vahvistaa ohjausta ja tekee siitä uskottavaa niin 

STM:n sisällä kuin muilla hallinnonaloilla ja maakuntien suuntaan. Vuosikello konkreettinen rat-

kaisuehdotus. --- Talossa on niin paljon osaamista, että se kannattaa ottaa käyttöön.”   
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6 Maakuntien rahoitus ja maakuntalain 13§ mukaiset neuvottelut 

 

Hallituksen esityksen (HE 15/2017) mukaan maakuntalain 13§ mukaisissa valtion ja maakuntien 

välisissä neuvotteluissa keskusteltaisiin maakuntien yleiskatteellisesta rahoituksesta. Maakun-

tien rahoitus perustuisi suurelta osin valtionrahoitukseen sekä osin asiakasmaksuihin. Valtion-

rahoitus jakaantuisi sekä yleiskatteiseen että erillisrahoitukseen. Päivitettyjen maakuntien ra-

hoituslaskelmien mukaan maakuntien yleiskatteinen valtionrahoitus olisi noin 18,7 mrd. euroa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin perustuvan rahoituksen osuus tästä olisi noin 17,2 mrd. 

euroa. Maakunnan muiden tehtävien, kuten palo- ja pelastustoimeen, ympäristöterveydenhuol-

toon ja kasvupalveluihin liittyvän rahoituksen osuus on puolestaan noin 1,5 mrd. euroa. 

 

Maakunnan muiden tehtävien osalta maakunnille kohdistettaisiin myös niin sanottua erillisrahoi-

tusta. Tämän erillisrahoituksen määrä olisi vuoden 2019 tasolla tehtyjen laskelmien mukaan 

noin 2,8 mrd. euroa. Tähän sisältyvät muun muassa EU-tuet, maatalouden tuet sekä alueellinen 

tienpito. Kokonaisuutena valtion rahoitus maakunnille olisi näin ollen noin 21,5 mrd. euroa. 

 

Maakuntien yleiskatteinen valtionrahoitus olisi pitkälti tarveperusteinen. Yli 80 prosenttia yleis-

katteellisesta rahoituksesta jaettaisiin maakuntien väestön laskennallisen palvelutarpeen perus-

teella. Palvelutarpeen muodostavat ikärakenne, sairastavuus ja sosioekonomiset tekijät. Asu-

kasperusteisen rahoituksen perusteella jaettaisiin puolestaan noin 10,5 prosenttia rahoituksesta. 

Loput rahoituksesta jaettaisiin maakuntiin olosuhteita kuvaavien kriteerien perusteella, joita 

ovat vieraskielisyys, kaksikielisyys, asukastiheys, saaristoväestö, maatalousyritykset, kasvupal-

velukriteerit ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kriteeri.  

 

Maakuntien rahoituslaskelmissa rahoitusaseman muutosta kuvataan vertaamalla maakunnan 

kuntien nykyisiä toteutuneita kustannuksia laskennallisten määräytymistekijöiden mukaiseen 

rahoitukseen (järjestelmä täysimääräisesti voimassa). Maakuntien sote-tehtävien laskennalli-

sessa mallissa rahoituksen muutoksesta nykytilaan verrattuna selittää suurelta osin se, miten 

kunnat ovat rahoittaneet sote-palvelunsa suhteessa maakunnan väestön laskennallisiin tarpei-

siin. Mikäli maakunnan kuntien toteutuneet kustannukset alittavat maakunnan väestön lasken-

nallisen tarpeen, maakunta saa enemmän rahaa nykytilanteeseen verrattuna, ja päinvastoin. 

Rahoituksen muutos ei välttämättä kerro suoraan sote-tehtävien hoidon tehokkuudesta tai te-

hottomuudesta vaan ne voivat olla myös merkki yli- tai alihoidosta. Eroja voivat selittää myös 

palveluiden laatuerot. Laskennalliseen malliin ei siirrytä heti vaan maakunta- ja sote-uudistuk-

sen voimaantulovuonna rahoitus perustuu siirrettävien kustannusten lähtötasoon. Vuodesta 

2020 siirryttäisiin portaittain kohti laskennallista rahoitusmallia, joka tulisi täysimääräisesti voi-

maan vuonna 2025.  

 

Esitetty maakuntien rahoituslaki määrittelee maakuntien vuotuisen rahoituksen tarkistamisen, 

johon on sisällytetty kustannusten kasvun rajoitin (3 mrd. € säästötavoite). Kustannusten kas-

vun säästötavoitteen onnistuminen edellyttää maakuntien toiminnan tehostamista nykyisestä. 

Tämän lisäksi valtio voisi tarvittaessa antaa maakunnille lyhytaikaista lainaa tai valtiontakausta, 

harkinnanvaraista lisärahoitusta sekä valtionavustusta.  

 

Laskelmat ovat edelleen arvioita ja niihin on tulossa vielä muutoksia.  

 

6.1 Maakuntalain 13§ mukaisten neuvottelujen simulointi 

Hallituksen esittämän maakuntalain 13§ mukaisten neuvottelujen simulointi toteutettiin keväällä 

2018. Valtiovarainministeriö (VM) kävi yleiskatteellisen rahoituksen keskustelut jokaisen maa-

kunnan kanssa. Ennen neuvottelujen käymistä kaikki maakuntia ohjaavat ministeriöt lähettivät 

valtiovarainministeriölle raportin jokaisen maakunnan tehtävien ja kustannusten hallinnonaloit-

taisesta kehittymisestä uudistuksen seurauksena sekä tiedot maakuntien kanssa käydyistä neu-

votteluista. Valtiovarainministeriö ohjeisti valmistautumisen maakunnille tammikuussa 2018.  
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Neuvottelut alkoivat Varsinais-Suomen maakunnan neuvottelutilaisuudella perjantaina 

16.3.2018 ja päättyivät viikkoa myöhemmin 23.3.2018 Keski-Pohjanmaan neuvotteluihin. Neu-

votteluja varten valtiovarainministeriö julkaisi laskelmansa maakuntien yleiskatteellisesta rahoi-

tuksesta. Laskelmien ohella simuloinnissa hyödynnettiin maakuntien ja valtioneuvoston aiem-

pien simulointikeskustelujen (aluekehittämisen keskustelut, pelastustoimen keskustelut ja sosi-

aali- ja terveystoimen keskustelut) johtopäätöksiä mahdollisimman todellisten tietojen saa-

miseksi. Simuloitujen neuvotteluiden asialistat hahmoteltiin mahdollisimman hyvin varsinaisten 

neuvottelujen odotettujen asialistojen mukaisiksi, mutta maakuntakohtaiset neuvottelut lyhen-

nettiin 1,5 tuntiin. Aiempien keskustelujen tilannekuvat, aihepiirit ja johtopäätökset on käsitelty 

tarkemmin tämän raportin luvuissa 3-5.  

 

Simulaationeuvottelujen purkutilaisuus järjestettiin 25.5.2018. Tilaisuudessa käytiin läpi simu-

loinnin kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Purkutilaisuuden teemana oli valtioneuvoston yh-

tenäisyys simuloinnissa. Tilaisuudessa esiteltiin myös simuloinnin palautekysely, jonka tulokset 

on esitelty myös tämän luvun viimeisessä osiossa.  

 

6.2 Osallistujat ja tavoitteet 

Maakuntalain 13§ mukaisia neuvotteluja johti valtiovarainministeriö. Neuvotteluissa oli vaihtuvin 

kokoonpanoin paikalla edustajia sosiaali- ja terveysministeriöstä, sisäministeriöstä, työ- ja elin-

keinoministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, liikenne- 

ja viestintäministeriöstä sekä ympäristöministeriöstä. Vaihtuvien kokoonpanojen käytön ensisi-

jaisena tarkoituksena oli tutustuttaa ministeriöiden henkilökuntaa neuvotteluprosessiin.  Maa-

kunnista paikalla oli muutosjohtoa sekä eri hallinnonalojen edustajia.  

 

Maakuntalain 13§ mukaisten neuvottelujen simuloinnin tavoitteet kirjattiin simulointisuunnitel-

maan syksyllä 2017. Suunnitelman mukaan simuloinnin tavoitteena oli, että 

 ensimmäiset maakuntalain 13 § mukaiset neuvottelut vuonna 2019 nivou-

tuvat ongelmitta muihin maakuntien kanssa käytäviin neuvotteluihin 

 osallistujat tuntevat neuvotteluprosessin ja siihen valmistautumisen 

 ensimmäisiin neuvotteluihin kyetään luomaan todellisiin tilanteisiin ja tarpei-

siin perustuva asialista 

 neuvottelujen tietopohja on riittävän hyvä. 

 

6.3 Laki 

Neuvottelut perustuivat ehdotetun maakuntalain 13 pykälään, jossa säädettäisiin maakuntien ja 

valtion välisestä taloudellista ohjausta tukevasta neuvottelusta. On tärkeää huomata, että maa-

kuntalain 13§ mukaisissa neuvotteluissa ei tehdä päätöksiä rahoituksen tasosta eikä päätetä 

harkinnanvaraisesta korotuksesta, valtion lainasta, takauksesta tai valtionavustuksesta, joihin 

tulee omat hakemusmenettelynsä. Koko pykälä kaikkine kohtineen on kirjattuna alla siinä muo-

dossa, jossa se on kirjattu hallituksen esityksessä 15/2017. 

 

13 § Valtion ja maakunnan neuvottelu 

 

Edellä 11 §:ssä tarkoitetun julkisen talouden suunnitelman tekemiseksi tapahtuvan valtioneu-

voston päätöksenteon tueksi ja maakuntien taloudellista ohjausta varten on valtion ja maakun-

nan välinen neuvottelu. Neuvotteluja johtaa valtiovarainministeriö. Valtion ja maakunnan neu-

vottelussa: 

 

 1) arvioidaan maakunnan kustannusten toteutunutta ja tulevaa kehitystä; 

 2) arvioidaan valtion maakunnalle osoittaman rahoituksen ja maakunnan muun tu-

lorahoituksen toteutunutta ja tulevaa kehitystä; 

 3) arvioidaan maakunnassa toteutettavia kustannusten hallinnan kannalta välttä-

mättömiä ja niitä muita toimenpiteitä, joilla maakunnan tehtävien hoitaminen ja 

palvelujen saatavuus voidaan käytettävissä olevalla rahoituksella turvata; 
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 4) tarkastellaan maakuntien investointien vaikutuksia maakuntien talouteen ja toi-

mintaan;  

5) käsitellään tarvittavassa laajuudessa muita maakunnan toimintaan ja talouteen 

liittyviä tekijöitä, kuten maakuntien tietohallinnon tilaa ja digitalisointikehitystä 

sekä niihin liittyviä kehittämisehdotuksia. 

 

Neuvottelua ja ministeriöissä tapahtuvaa talouden ja toiminnan suunnittelua varten kukin maa-

kuntien tehtävien ohjaamisesta vastaava ministeriö valmistelee toimialansa tehtävien ja kustan-

nusten arvioinnin. 

 

Käydyistä neuvotteluista laaditaan asiakirja, johon kirjataan johtopäätökset maakuntien kustan-

nusten kehittymisestä, toimenpiteistä ja maakuntien investointien yhteensovittamisesta. Minis-

teriö toteuttaa muussa laissa säädetyn maakuntia koskevan ohjauksensa noudattaen laissa sää-

detyn lisäksi julkisen talouden suunnitelmassa ja neuvottelussa päätettyä. 

 

6.4 Maakuntalain 13§ mukaisten neuvottelujen teemat ja yhteenvedot maakun-

nittain 

Maakuntakohtaiset neuvottelut keskittyivät jokaisen maakunnan kohdalla neljään teemaan ja 

perustuivat valtiovarainministeriön laatimaan tilannekuvaan, rahoituslaskelmiin ja aiempien kes-

kustelujen johtopäätöksiin, jotka on kuvattu tässä raportissa tarkemmin edellisissä luvuissa.  

 

Maakuntalain 13§ mukaisten neuvottelujen teemat olivat: 

1) Kustannuskehityksen trendi, syyt ja yleiskatteinen rahoitus  

2) Kustannusten hillinnän kannalta välttämättömät toimenpiteet maakunnassa 

(esim. yhteistoimintajärjestelyt) 

3) Investointien vaikutus talouteen 

4) Siirtymäkustannukset maakunnassa. 

 

Seuraavassa kuvataan neuvottelujen keskeisimmät johtopäätökset maakunnittain. 

 

6.4.1 Etelä-Karjala 

Neuvotteluissa käytettyjen arviolaskelmien perusteella Etelä-Karjalan maakunnan yleiskatteisen 

rahoituksen lähtötaso on vuoden 2019 kustannustasossa 470 milj. euroa (3 603 €/as). Kun 

maakuntien yleiskatteellinen rahoitus jaetaan maakuntiin maakuntien rahoituslaissa määritelty-

jen laskennallisten kriteerien mukaan, kasvaa Etelä-Karjalan yleiskatteellinen rahoitus 11 milj. 

euroa (+84 €/as). 

 
 Nykyjakauma Laskennallinen jakauma Muutos 

Maakunta € €/as € €/as € €/as 

Etelä-Karjala 470 197 752 3 603 481 153 445 3 687 10 955 693 84 

 
THL:n ikävakioimaton sairastavuusindeksi (alueen väestön sairastavuus suhteessa koko maan 

tasoon) oli Etelä-Karjalassa Manner- Suomen maakunnista seitsemänneksi alhaisin, 105,2. So-

siaali- ja terveyspalveluissa sopeuttamistarve kasvaa vuodesta 2019 lähtien, ja yltää 54 miljoo-

naan euroon vuoteen 2030 mennessä. Pelastustoimessa Etelä-Karjalan asukasta kohden laske-

tut kustannukset (89,1 €/asukas) ovat huomattavasti maan keskiarvoa (71,5 €/asukas) korke-

ammat. 
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Kuva 1. Etelä-Karjalan nimelliset sote-menot perusurassa ja rahoitusurassa 2016–2030 

 
 
 
Maakunnan näkemyksen mukaan maakunta-ja sote-uudistuksen kannalta keskeisiä kysymyksiä 

ovat yliopistokampuksen vetovoima ja positiiviset ennusteet teollisuudessa ja matkailussa. 

Haasteita tuottavat työllisyysasteen ja syntyvyyden alhainen taso sekä pk-yritystoiminnan vä-

häisyys. Etelä-Karjala valmistautuu hoitamaan maakunnan vastuulle kuuluvat tehtävät itse, 

mutta tekee myös yhteistyötä lähimaakuntien kanssa esimerkiksi soten, pelastustoiminnan ja 

liikenne- ja ympäristöpalvelujen saralla. Kustannuksia pyritään hillitsemään myös allianssimal-

lien ja palvelujärjestelmän ohjauksen avulla, Eksoten kustannuskehityksen tasoittamisella, palk-

kaharmonisoinnin loppuunviennillä sekä uusia asiakaskuntia houkuttelemalla (terveysturismi). 

Sopeuttamiskeinoina nähtiin henkilöstön määrä, tilat ja niiden kustannukset, asiakasmaksut ja 

muut tuotot. 

 

Etelä-Karjalan maakunnan suurin kertainvestointi, K-sairaalahanke, on toteutettu ja laajennuk-

sen käyttöönotto on toukokuussa 2018. Uusi sairaalasiipi mahdollistaa toiminnan keskittämisen 

sekä heikompikuntoisten tilojen korvaamisen. Sairaala-alueen jatkoinvestoinneista sekä maa-

kunnan hallinnon tilatarpeista on parhaillaan menossa selvitys. Muita suunniteltuja investointeja 

ovat muun muassa uudet paloasemat Luumäelle ja Lappeenrantaan, Joutsenon paloaseman pe-

ruskorjaus ja Kantasairaalan peruskorjaukset vuodesta 2019 eteenpäin.  

 

Etelä-Karjalassa on tehty palvelurakennemuutoksia (Eksote), minkä ansiosta maakunta on pys-

tynyt leikkaamaan maakunnan sote-menojen kasvua huomattavasti. Toisaalta maakunnassa ol-

laan nyt tilanteessa, jossa kasvun ja säästöjen löytäminen palvelurakennetta muuttamalla voi 

olla haastavaa. ICT:n käyttötalouskustannusten vuosittainen nousu sosiaali- ja terveydenhuollon 

ICT-palvelutuotannossa (mukaan lukien perustietotekniikka) on vuositasolla noin 5-7 % suh-

teessa edellisen vuoden kustannuksiin.  

 

6.4.2 Etelä-Pohjanmaa 

Neuvotteluissa käytettyjen arviolaskelmien perusteella Etelä-Pohjanmaan maakunnan yleiskat-

teisen rahoituksen lähtötaso on vuoden 2019 kustannustasossa 747 milj. euroa (3 798 €/as). 

Kun yleiskatteellinen rahoitus jaetaan maakuntiin maakuntien rahoituslaissa määriteltyjen las-

kennallisten kriteerien mukaan, vähenee Etelä-Pohjanmaan yleiskatteellinen rahoitus 1,4 milj. 

euroa (-7 €/as). 

 
 Nykyjakauma Laskennallinen jakauma Muutos 

Maakunta € €/as € €/as € €/as 

Etelä-Pohjanmaa 746 662 610 3 798 745 265 221 3 791 -1 397 389 -7 
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Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen maan keskiarvoa (71,5 €/asukas) korkeampaan kustannus-

tasoon (86,6 €/asukas) on arvioituna syynä asutuksen hajanaisuus ja maakunnan laaja pinta-

ala. Etelä-Pohjanmaan sote-menojen sopeutustarve vuoteen 2030 mennessä on reaalisesti 101 

miljoonaa euroa (12 %). Etelä-Pohjanmaan maakunnan rahoituksessa yleiskatteellisen rahoi-

tuksen lisäksi merkitystä on huomattavasti myös erillisrahoituksella ja sen maakunnittaisella 

kohdentumisella sekä eri rahoitusjärjestelmien kytkennällä. Erillisrahoituksesta maakunnalle 

tärkeitä kysymyksiä ovat muun muassa maataloustuet sekä vesistö- ja patorakenteet.  

 
Kuva 2. Etelä-Pohjanmaan nimelliset sote-menot perusurassa ja rahoitusurassa 2016–2030 

 
 

Kustannusten kasvun hillitsemiseksi maakunta totesi, että sote-palveluiden integroinnissa on 

tärkeää, että terveydenhoidon ja ikäihmisten palveluja organisoidaan uudella tavalla. Peruster-

veydenhuoltoon on jo panostettu, minkä on toivottu vähentävän erikoissairaanhoidon tarvetta. 

Digitalisaatio on mahdollisuus palvelurakenteen monipuolistamisessa ja kustannusten hallin-

nassa. Neuvotteluissa ei tuotu esiin tarkkoja laskelmia eri toimenpiteiden vaikutuksista talou-

teen.  

 

Investointien osalta merkittävämmäksi nousee Seinäjoen keskussairaalan korjaus, jonka on 

suunniteltu maksavan noin 200 milj. euroa. Maakunnan näkökulmasta suurimpia investointeihin 

liittyviä haasteita ovat maakunnan alueella olevien terveyskeskusten peruskorjaustarpeet sekä 

niihin liittyvät palveluverkkokysymykset.  Etelä-Pohjanmaan arvioiden mukaan maakunnalle siir-

tyvien sopimusten siirtokustannukset saattavat olla huomattavat. Myös ICT-järjestelmien uusi-

minen ja hankinnat aiheuttavat maakunnan rahoitustarpeen hetkellistä nousua toiminnan alku-

vuosina. Keskustelussa ei kuitenkaan tuotu esille tarkkoja laskelmia siirtymäkustannuksista, 

jotka täsmentyvät myöhemmin.  

 

6.4.3 Etelä-Savo 

Neuvotteluissa käytettyjen arviolaskelmien perusteella Etelä-Savon maakunnan yleiskatteisen 

rahoituksen lähtötaso on vuoden 2019 kustannustasossa 571 milj. euroa (4 063 €/as). Kun 

maakuntien yleiskatteellinen rahoitus jaetaan maakuntiin maakuntien rahoituslaissa määritelty-

jen laskennallisten kriteerien mukaan, vähenee Etelä-Savon yleiskatteellinen rahoitus 3,1 milj. 

euroa (-22 €/as). 

 
 Nykyjakauma Laskennallinen jakauma Muutos 

Maakunta € €/as € €/as € €/as 

Etelä-Savo 570 515 876 4 063 567 431 495 4 041 -3 084 382 -22 
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Etelä-Savon sote-palveluiden tarvekerroin on maan korkein (1,20) ja maakunnan ikävakioima-

ton sairastavuusindeksi (123,8) on selvästi maan keskiarvon yläpuolella. Pelastustoimen kus-

tannukset (82,3 €/asukas) ovat myös keskiarvoa korkeammalla tasolla. Yleiskatteisen rahoituk-

sen arviolaskelman mukaan Etelä-Savon sote-menojen sopeutustarve vuoteen 2030 mennessä 

olisi reaalisesti noin -79 milj. euroa. Rahoituksen laskun osalta on otettava huomioon, että las-

kelma perustuu kunnilta kysyttyihin TA-tilastoihin, jotka voivat olla sote-menojen osalta liian 

positiivisia. 

 
Kuva 3. Etelä-Savon nimelliset sote-menot perusurassa ja rahoitusurassa 2016–2030 

 
 

Maakunta tunnisti kustannusten kasvun hillitsemisen kannalta tarpeellisiksi toimenpiteiksi hen-

kilöstöpolitiikan yhtenäistämisen koko maakuntakonsernissa sekä luonnollisen poistuman hyö-

dyntämisen henkilöstöpolitiikassa. Myös organisaatiorakenteen ja toimitilojen optimointi voivat 

hillitä kustannusten kasvua. Samalla integraatiota tehtäväalueiden kesken, ja yhteistyötä mui-

den maakuntien kanssa, voidaan tiivistää. Järjestämis- ja hankintaosaamisen oppiminen ja hal-

linta auttaisivat löytämään ratkaisuja haasteelliseen tilanteeseen.  

 

Investointien osalta Etelä-Savossa ollaan jo sitouduttu Mikkelin keskussairaalan laajennukseen 

(106 milj. €) ja Savonlinnan keskussairaalan korjauksiin (20 milj. €). Lisäksi Juvan terveyskes-

kuksessa tehdään korjauksia, jotka valmistuvat keväällä 2019. Mikkelin keskussairaalaan on 

myös suunnitteilla jatkoinvestointeja 50—60 miljoonan euron edestä. Etelä-Savon maakunta on 

arvioinut vuosien 2018—2019 ICT-siirtymäkustannuksiksi noin 32,7 milj. €, jotka aiheutuvat 

perustietotekniikan, tietoliikenteen, tietojärjestelmien, tietoturvallisuuden, kokonaisarkkitehtuu-

rin ja tietohallinnon organisoinnin kustannuksista. Vuosien 2020—2024 ICT-muutoskustannuk-

sien puolestaan arvioidaan yltävän 57 miljoonaan euroon. Lisäksi siirtymäkustannuksia tuottavat 

palkkaharmonisointi ja sopimuskorotukset.  

 

6.4.4 Kainuu 

Neuvotteluissa käytettyjen arviolaskelmien perusteella Kainuun maakunnan yleiskatteisen ra-

hoituksen lähtötaso on vuoden 2019 kustannustasossa 320 milj. euroa (4 278 €/as). Kun yleis-

katteellinen rahoitus jaetaan maakuntiin maakuntien rahoituslaissa määriteltyjen laskennallisten 

kriteerien mukaan, vähenee Kainuun yleiskatteellinen rahoitus 6,5 milj. euroa (-87 €/as). 

 
 Nykyjakauma Laskennallinen jakauma Muutos 

Maakunta € €/as € €/as € €/as 

Kainuu 320 006 907 4 278 313 500 054 4 191 -6 506 853 -87 

 

Kainuun sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvevakioidut kustannukset ovat hieman, ja pelastustoi-

men kustannukset (85 €/asukas) selvästi maan keskiarvoa korkeammalla tasolla. Sote-menojen 
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sopeutustarve vuoteen 2030 mennessä on reaalisesti 43 milj. € (13 %). Maakunnan väestönke-

hitys on aleneva ja välimatkat pitkiä, mikä vaikuttaa myös kustannuksiin ja palveluiden saavu-

tettavuuteen.  

 
Kuva 4. Kainuun nimelliset sote-menot perusurassa ja rahoitusurassa 2016–2030 

 
 
Kustannusten hillinnän keinoiksi Kainuu tunnisti maakuntien välisen yhteistyön Pohjois-Suomen 

ja Itä-Suomen maakuntien kanssa. Yhteistyötä on suunnitteilla sotessa, liikenteessä, kansain-

välisissä tehtävissä, vesi- ja kalataloudessa sekä pelastustoimessa. Myös tukipalveluissa yhteis-

työn suunnittelu on käynnistynyt. Sosiaali- ja terveyspalveluissa ennaltaehkäisevään työhön pa-

nostetaan jatkossakin. Iäkkäiden palveluissa Kainuu on jo nyt useilla mittareilla maan edisty-

neimpien maakuntien joukossa. 

 

Maakunnassa on meneillään useita rakennushankkeita. Uuden sairaalan kustannusarvio on 153 

miljoonaa euroa, mutta kuluja syntyy myös vanhan sairaalan purkamisesta vuonna 2021. Ter-

veyskeskuksista Paltamon ja Hyrynsalmen terveyskeskusten korjausten yhteenlaskettu kustan-

nusarvio on 3,1 miljoonaa euroa. Toimitilakustannukset ovat investointien johdosta kasvamassa 

6 miljoonalla eurolla vuosittain. Pidemmällä aikavälillä uuden ja nykyistä pienemmän sairaalan 

on kuitenkin tarkoitus vähentää kustannuksia. Mahdollisesta säästöstä ei esitetty tarkkoja las-

kelmia, eikä myöskään siitä, miten välittömästi 6 miljoonalla eurolla kasvavat toimitilakustan-

nukset katetaan. 

 

Maakunnalliseen palveluiden järjestämiseen siirtymisessä Kainuussa ollaan jo pitkällä. Maakun-

nassa on kuntayhtymäpohjainen sote, joten ICT:n ja palkkaharmonisoinnin siirtymäkustannuk-

set ovat jo pääosin takana. Lisäkustannuksia aiheutuu etenkin järjestämisen ja tuottamisen 

erottamisesta, sekä tilakustannusten kasvusta. Maakunnan omien arvioiden mukaan siirtymä-

kustannukset ovat vuositasolla noin 4,7 milj. euroa, joista 2 miljoonaa kuluu palkkaharmoni-

sointiin, 1,7 miljoonaa hallinnollisiin kustannuksiin ja miljoona euroa ICT-siirtymäkustannuksiin.  

 

6.4.5 Kanta-Häme 

Neuvotteluissa käytettyjen arviolaskelmien perusteella Kanta-Hämeen maakunnan yleiskattei-

sen rahoituksen lähtötaso (ns. nykyjakauma) on vuoden 2019 kustannustasossa 605 milj. euroa 

(3 480 €/as). Kun maakuntien yleiskatteellinen rahoitus jaetaan maakuntiin maakuntien rahoi-

tuslaissa määriteltyjen laskennallisten kriteerien mukaan, vähenee Kanta-Hämeen yleiskatteel-

linen rahoitus 14,4 milj. euroa (-83 €/as). 

 
 Nykyjakauma Laskennallinen jakauma Muutos 

Maakunta € €/as € €/as € €/as 

Kanta-Häme 604 754 237 3 480 590 388 979 3 397 -14 365 258 -83 
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Kanta-Hämeessä sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot ovat maan keskitasoa. Maakunnan 

sote-rahoituksen perusuran ja rahoitusuran eriytymisen takia vuoteen 2030 mennessä sote-pal-

velujen tuotannon sopeutustarve on 109 miljoonaa euroa (15 %). Pelastustoimen nettokustan-

nuksissa Kanta-Hämeen menot (59 €/asukas) ovat selvästi kansallista keskiarvoa (71,5 €/asu-

kas) matalammat.  

 
Kuva 5. Kanta-Hämeen nimelliset sote-menot perusurassa ja rahoitusurassa 2016–2030 

 
 

Suurimmat menoerät ovat sosiaalipalvelut sekä erikoissairaanhoito. Toimintaa kehittämällä ja 

etsimällä integraatiohyötyjä on mahdollista hillitä kustannusten nousupaineita.  Myös vaikutta-

vuuden kehittäminen sekä prosessien hallinta ovat tärkeitä. Kustannusten hillinnän kannalta 

konkreettisina toimenpiteinä katsottiin välttämättömäksi sekä tilankäytön että muiden jo ole-

massa olevien resurssien käytön tehostaminen. Vanhustenhoidossa tavoitteena puolestaan on, 

että 94 % yli 75-vuotiaista asuisi omassa kodissaan eikä tarvitsisi jatkuvaa laitoshoitoa. Panos-

taminen sähköisen asioinnin kehittämiseen on olennaista tulevaisuuden kustannuskehityksen 

hillinnässä. Välttämätöntä on myös alentaa Riihimäen seudun korkeita kustannuksia. Erikoissai-

raanhoidon yhteistyöaluetta valmistellaan Pirkanmaan kanssa, jonka kanssa Kanta-Häme tekee 

jo nyt yhteistyötä. 

 

Tulevista investoinneista suurimmat ovat Hämeenlinnan pääpaloaseman rakentaminen sekä Hä-

meenlinnaan suunniteltu keskussairaalahanke. Maakunta esitti, että palveluiden rakennemuutos 

vaatii ensin investointeja, jonka jälkeen investoinnit alkavat tuottaa tavoiteltuja säästöjä.  

 

Muutoskustannuksista ei ollut neuvottelujen aikaan vielä tarkkoja arvioita. Kustannuksia aiheu-

tuu ainakin vuokratason muutoksista, ICT-järjestelmien kehitystarpeista, ja palkkaharmonisaa-

tiosta. Henkilöstömäärän sopeuttaminen muuttuviin olosuhteisiin tapahtuu viiveellä, mikä ai-

heuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Neuvottelussa nostettiin esiin myös siirtyvän henkilöstön lo-

marahavelka, joka esitetyn arvion mukaan on noin 25 miljoonaa euroa. Maakunta esitti huolen 

siitä, voidaanko 109 miljoonan rahoituksen alenema todellisuudessa saavuttaa integraa-

tiohyödyillä. Uudistuksessa on keskeistä hahmottaa pakollisten muutoskustannusten ja toimin-

nan kehittämiskustannusten ero. 

 

6.4.6 Keski-Pohjanmaa 

Neuvotteluissa käytettyjen arviolaskelmien perusteella Keski-Pohjanmaan yleiskatteisen rahoi-

tuksen lähtötaso on vuoden 2019 kustannustasossa 264 milj. euroa (3 826 €/as). Kun maakun-

tien yleiskatteellinen rahoitus jaetaan maakuntiin maakuntien rahoituslaissa määriteltyjen las-

kennallisten kriteerien mukaan, pienenee Keski-Pohjanmaan yleiskatteellinen rahoitus 15,9 milj. 

euroa (-230 €/as). 

 



73 

 

 

 Nykyjakauma Laskennallinen jakauma Muutos 

Maakunta € €/as € €/as € €/as 

Keski-Pohjanmaa 264 120 747 3 826 248 236 813 3 596 -15 883 934 -230 

 

Sote-palveluiden ja pelastustoimen kustannukset ovat selvästi maan keskiarvoa korkeammalla 

tasolla. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat maan keskiarvoa suuremmat erikoissairaanhoi-

don runsaasta käytöstä johtuen. Maakunnan sote-rahoituksen perusuran ja rahoitusuran eriyty-

misen takia vuoteen 2030 mennessä sopeutustarve on 59 miljoonaa euroa (20 %).  
 
Kuva 6. Keski-Pohjanmaan nimelliset sote-menot perusurassa ja rahoitusurassa 2016–2030 

 
 

Maakuntalain 13§ mukaisissa neuvotteluissa todettiin, että Keski-Pohjanmaan rahoituksen ar-

violaskelmiin liittyy poikkeuksellisen paljon epävarmuutta ja tilanne ei välttämättä ole todelli-

suudessa yhtä synkkä kuin laskelmat osoittavat. Maakunnallinen sote-kuntayhtymä Soite aloitti 

toimintansa vuoden 2017 alussa ja on saanut jo nyt kustannuksia alennettua, mikä ei näy ta-

lousarvioihin perustuvassa arviolaskelmassa. Pelastustoimen laskelmiin liittyy myös kuntasiirto-

jen johdosta epävarmuustekijöitä. Kustannusten kasvun hillitsemiseksi on tärkeää, ettei sote-

kuntayhtymä Soiten perustamisesta alkanut myönteinen menokehitys hyydy maakuntauudis-

tuksessa. Palvelujen kannalta keskeistä on perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon integ-

raation kehittyminen. Uudistunut järjestäjä-tuottaja-organisaatio ei saisi johtaa perusterveyden-

hoidon ja erikoissairaanhoidon eriyttämiseen. Laitospaikat ovat vähentyneet ja henkilöstöresurs-

seja ja potilaita pyritään jatkossakin ohjaamaan enemmän avohoidon palveluihin. Kustannuksia 

yritetään hillitä vähentämällä päivystyskäyntejä ja samalla myös erikoissairaanhoidon menoja. 

Etälääkäritoimintaa on kehitetty.  

 

Keski-Pohjanmaan investointitarve on keskimääräistä pienempi. Uutta paloasemaa suunnitel-

laan Kokkolaan. Rakentaminen toteutetaan kolmen vuoden aikana (2018 – 2020). Hankkeen 

kustannusarvio on noin 9 milj. euroa. Tämän lisäksi keskussairaalan korvaushankkeiden kustan-

nusarvio on noin 40 milj. euroa vuosille 2018 – 2023. Keskustelussa ei tuotu esiin tarkkoja 

laskelmia investointien vaikutuksista maakunnan talouteen. Maakunnan muutoskustannukset 

ovat alkuvaiheessa keskimääräistä pienemmät, sillä sote-toiminnasta noin 90 % on jo integroitu 

Soiten myötä.  

 

6.4.7 Keski-Suomi 

Arviolaskelmien perusteella Keski-Suomen maakunnan yleiskatteisen rahoituksen lähtötaso (ns. 

nykyjakauma) on vuoden 2019 kustannustasossa 963 milj. euroa (3 516 €/as). Kun maakuntien 

yleiskatteellinen rahoitus jaetaan maakuntiin maakuntien rahoituslaissa määriteltyjen lasken-

nallisten kriteerien mukaan, lisääntyy Keski-Suomen yleiskatteellinen rahoitus 2,7 milj. euroa 

(+10 €/as). 
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 Nykyjakauma Laskennallinen jakauma Muutos 

Maakunta € €/as € €/as € €/as 

Keski-Suomi 962 982 648 3 516 965 652 503 3 525 2 669 856 10 

 

Keski-Suomen sote-palveluiden tarvevakioidut kustannukset ovat hieman maan keskiarvoa 

alemmalla tasolla. Pelastustoimen maan keskiarvoa korkeampaan kustannustasoon (79,5 €/asu-

kas) on syynä maantieteellinen hajanaisuus ja maakunnan laaja pinta-ala. Keski-Suomen sote-

rahoituksen perusuran ja rahoitusuran eriytymisen takia vuoteen 2030 mennessä sote-palvelu-

jen sopeutustarve on 136 miljoonaa euroa (12 %). 

  
Kuva 7. Keski-Suomen nimelliset sote-menot perusurassa ja rahoitusurassa 2016–2030 

 
 

Maakunta tunnisti sote-palveluiden järjestämisvastuun siirtymisen yhdelle järjestäjälle antavan 

mahdollisuuden työn tuottavuuden kasvuun ja kustannusten hillintään. Samalla palveluiden saa-

tavuuden ja saavutettavuuden toivotaan paranevan. Sote-palveluissa myös vuodeosastojen vä-

hentäminen ja kotiin vietävien palvelujen kehittäminen (ml. digitalisaatio) nähtiin mahdollisuuk-

sina karsia kustannuksia. Pelastustoimen integrointi ensihoitoon on tärkeä kysymys erityisesti 

harvaan asutuilla alueilla, samoin kuin yhteistyöalueiden ja erilaisten kumppanuuksien hyödyn-

täminen palveluntuotannossa ja -suunnittelussa. Maakunta haluaa kehittyä hankintaosaamises-

saan ja asiakkuuksien hallinnassa. 

 

Investoinneista suurin potti menee Jyväskylän uuden sairaalan rakentamiseen. Hankkeen kus-

tannusarvio on 411 milj. euroa, jonka lisäksi ICT-järjestelmiin kuluu noin 60 miljoonaa. Vuonna 

2020 valmistuva sairaala nähdään Keski-Suomessa vahvana panostuksena tulevaisuuteen. Tällä 

hetkellä sairaanhoitopiiri rakentaa ja rahoittaa sairaalainvestoinnin lainalla ja rakennuksella on 

20 vuoden takaisinmaksuaika. 

 

Maakunta on itse arvioinut palkkaharmonisoinnin ja tilavuokrien synnyttävän kustannuksia noin 

20 milj. euroa vuodessa ja ICT-kustannuksia kertaluonteisesti n. 60 milj. €. (jakautuen useam-

malle vuodelle). Nykyisen kymmenen sote-järjestäjän käytäntöjen yhteensovittamiseksi tarvi-

taan toiminnallisia ja hallinnollisia uudistuksia sekä digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntä-

mistä. Siirtymävaihe on maakunnan mukaan iso taloudellinen riski, joka voi muihin muutoskus-

tannuksiin liitettynä johtaa palvelutason heikkenemiseen.  

 

6.4.8 Kymenlaakso 

Neuvottelussa käytettyjen arviolaskelmien perusteella Kymenlaakson maakunnan yleiskatteisen 

rahoituksen lähtötaso (ns. nykyjakauma) on vuoden 2019 kustannustasossa 657 milj. euroa (3 

849 €/as). Kun maakuntien yleiskatteellinen rahoitus jaetaan maakuntiin maakuntien rahoitus-

laissa määriteltyjen laskennallisten kriteerien mukaan, vähenee Kymenlaakson yleiskatteellinen 

rahoitus 15,6 milj. euroa (-91 €/as). 
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 Nykyjakauma Laskennallinen jakauma Muutos 

Maakunta € €/as € €/as € €/as 

Kymenlaakso 657 372 586 3 849 641 752 747 3 758 -15 619 839 -91 

 

Maakunnan väestö sairastaa keskimääräistä enemmän. Pelastustoimen asukasta kohden laske-

tut nettokustannukset ovat Kymenlaaksossa maan toiseksi korkeimmat (90,8 €/asukas), mikä 

johtuu osittain alueella olevien erikoiskohteiden määrästä. Vuoteen 2030 mennessä Kymenlaak-

son sote-palvelujen sopeutustarve on 110 miljoonaa euroa (15 %).  

 
Kuva 8. Kymeenlaakson nimelliset sote-menot perusurassa ja rahoitusurassa 2016–2030 

   
 

Kymenlaaksossa erikoissairaanhoidossa leikkausten ja päivystyksen keskittämisen vaikutukset 

nähdään ja raskasta rakennetta on päästy jo purkamaan. Keskeistä kustannusten kasvun hillit-

semiseksi on sote-prosessien luominen asiakkaiden näkökulmasta ja palvelurakenteen muutta-

minen kevyempään suuntaan. Pitkällä aikavälillä työllisyyden parantaminen pienentää palvelu-

jen tarvetta. Pelastustoimen uudet tilat ovat aikaisempaa pienempiä, minkä toivotaan hidasta-

van vuokramenojen kasvua. ELY:ltä siirtyvissä tehtävissä yhteistyöjärjestelyjen toteuttaminen 

on tärkeää.  

  

Tieto suunniteltujen investointien (Kouvolan keskussairaalan lisärakennus ja Ratamokeskus) 

vaikutuksesta talouteen on vielä yleisellä tasolla. Investoinnit nähdään välttämättöminä pitkän 

aikavälin muutokselle, mutta tieto ja analyysi vuotuisista vaikutuksista puuttuu suurelta osalta 

toistaiseksi. Ensimmäisiin varsinaisiin neuvotteluihin toivotaan tässä suhteessa parempaa tieto-

pohjaa. Siirtymäkustannuksia aiheuttaviksi muutoksiksi puolestaan todettiin vuokramuutokset, 

palkkaharmonisointi ja ICT:n uudistaminen. ICT-henkilöstön osalta rekrytoinnit ovat käynnissä. 

Siirtymäkustannuksia koskeva tieto täsmentyy ja paranee valmistelun edetessä. 

 

6.4.9 Lappi 

Arviolaskelmien perusteella Lapin yleiskatteisen rahoituksen lähtötaso (ns. nykyjakauma) on 

vuoden 2019 kustannustasossa 756 milj. euroa (4 198 €/as) (ks. alla oleva taulukko). Kun maa-

kuntien yleiskatteellinen rahoitus jaetaan maakuntiin maakuntien rahoituslaissa määriteltyjen 

laskennallisten kriteerien mukaan, vähenee Lapin yleiskatteellinen rahoitus 28,6 milj. euroa (-

159 €/as). 

 
 Nykyjakauma Laskennallinen jakauma Muutos 

Maakunta € €/as € €/as € €/as 

Lappi 756 464 921 4 198 727 894 321 4 039 -28 570 600 -159 
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Lapin sote-palveluiden tarvevakioidut kustannukset ovat maan korkeimmalla tasolla ja myös 

pelastustoimen kustannukset (84,2 €/as) keskiarvoa (71,5 €/as) korkeammalla tasolla. Sote-

palveluissa on patoutunutta kysyntää ja polarisoitumista. Maan keskiarvoa korkeampaan kus-

tannustasoon on osaksi syynä asutuksen hajanaisuus, pitkät etäisyydet ja matkailun kausivaih-

telut. Sote-menojen sopeutustarve on vuoteen 2030 mennessä 131 milj. € (15 %).  

 
Kuva 9. Lapin nimelliset sote-menot perusurassa ja rahoitusurassa 2016-2030 

 
 

Kustannusten hillinnän keinoiksi Lapin maakunta nosti maakuntien välisen yhteistyön talouden 

ja toiminnan tehostamiseksi ja maakunnan sisäisen koheesion parantamisen, mm sairaanhoito-

piirien välillä. Neuvotteluissa pohdittiin allianssimallia, jota voitaisiin hyödyntää seutukuntapoh-

jalta. Päivystyksessä voidaan karsia kahden sairaalan kesken päällekkäisyyksiä, palveluverkkoa 

voidaan karsia ja pienentää sairaspaikkojen määrää. Haasteena on sopimusten hallinnan tilanne. 

Digitalisaatio on pitkien etäisyyksien maakunnassa mahdollisuus palvelurakenteen monipuolis-

tamisen ja kustannusten hallinnan kannalta. 

 

Maakunnan ilmoituksen mukaan Lapissa on useita investointitarpeita niin sairaanhoitopiireissä 

kuin pelastustoimessa, jossa kiinteistöjen uusimistarve konkretisoituu 2020-luvulla. Keskuste-

lussa ei kuitenkaan tuotu esiin tarkkoja laskelmia investoinnin vaikutuksesta maakunnan talou-

teen. Siirtymäkustannuksista maakunta arvioi palkkaharmonisoinnin ja tilavuokrien aiheuttamia 

siirtymäkustannuksia olevan noin 20 miljoonan euron edestä vuosittain, minkä lisäksi ICT-kus-

tannuksista koituisi noin 60 milj. euron yksittäiskustannus. Kustannusten takia maakunta arvioi 

siirtymävaiheen ongelmalliseksi, mutta pitkällä tähtäimellä tavoitteisiin kuitenkin suhtauduttiin 

luottavaisemmin. Maakunta myös koki, ettei saamen kielen ja kulttuurin vaikutusta ja tarpeita 

ole huomioitu rahoituksessa riittävästi.   

 

6.4.10 Pirkanmaa 

Arviolaskelmien perusteella Pirkanmaan yleiskatteellisen rahoituksen lähtötaso (ns. nykyja-

kauma) on vuoden 2019 kustannustasossa 1 682 milj. euroa (3 288 €/as). Kun maakuntien 

yleiskatteellinen rahoitus jaetaan maakuntiin maakuntien rahoituslaissa määriteltyjen lasken-

nallisten kriteerien mukaan, vähenee Pirkanmaan yleiskatteellinen rahoitus 1,37 milj. euroa (-3 

€/as).  

 
 Nykyjakauma Laskennallinen jakauma Muutos 

Maakunta € €/as € €/as € €/as 

Pirkanmaa 1 682 060 803 3 288 1 680 693 509 3 285 -1 367 294 -3 
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Maakunnan sote-kustannukset ovat maan keskitasoa, mutta kuntien välillä on suuria eroja. Ny-

kyinen palvelurakenne on pirstaleinen. Maakunnan kunnilla on myös paljon ulkoistuksia. Pelas-

tustoimen tehtävissä Pirkanmaan nettokustannukset (67,8 €/asukas) ovat puolestaan maan ma-

talimpien joukossa. Sote-palveluiden sopeutustarve on vuoteen 2030 mennessä noin 280 milj. 

euroa. 

 
Kuva 10. Pirkanmaan nimelliset sote-menot perusurassa ja rahoitusurassa 2016-2030 

 
 

Pirkanmaalla on hyvä tahtotila toiminnan uudistamiseen ja kustannustehokkaiden toimintatapo-

jen löytämiseksi. Maakunta katsoo, että kustannusten hillinnän mekanismeja on mahdollista 

löytää, mutta muutokseen täytyy pystyä investoimaan. Tämä edellyttää koko organisaation uu-

delleenpohtimista: mm. perusturvan ja erikoissairaanhoidon rakennemuutosta sekä toiminnan 

sisäisen tehokkuuden parantamista (mm. volyymiedut, päällekkäinen toiminta, optimaalinen 

työnjako). Konkreettisina toimina maakunta nosti esiin muun muassa perusterveydenhuollon ja 

sosiaalihuollon integroimista, 850 ICT-järjestelmän uudelleenarviointia, ja hankintojen tarkkaa 

suunnittelua. Tukipalveluissa on haettu suuruuden ekonomiaa. Pirkanmaalla nähdään, että siir-

tyviin sopimuksiin (noin 8000 kpl) voi sisältyä riskejä. 

 

Sote-puolella merkittävin yksittäinen investointi on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 

uudistamisohjelma (kustannusarvio yhteensä 320 milj. euroa). Uudistamisohjelman arvioidaan 

kasvattavan vuosittaisia kiinteistöjen pääoma- ja ylläpitokustannuksia yhteensä 21 milj. eurolla. 

Kunnista vuokrattaviin tiloihin kohdistuvat isoimmat toimitilainvestointitarpeet ovat vuosina 

2018-2026 yhteensä 227 milj. euroa, joista 80% ajoittuu vuosiin 2018-2022. Vuosille 2018-

2022 ajoittuvia isoja uudishankkeita ovat Etelä-Pirkanmaan uusi terveyskeskussairaala Valkea-

koskelle, Akaan, Nokian ja Kaupin hyvinvointikeskukset, Männistön palvelukoti sekä Hatanpään 

sairaalan laajennus. 

 

Asiakas- ja potilastietojärjestelmiä yhdistävä ja uudistava UNA –hanke on merkittävä tulevai-

suuden investointihanke, jonka vuosittaisia kustannuksia ei ole arvioitu vuositason nettomeno-

jen kehityksessä. Vuonna 2018-2020 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin maksuosuus hankkeeseen 

sekä tietojärjestelmäinvestointeihin on arviolta vähintään 34,2 milj. euroa. Kustannusvaikutuk-

set realisoituvat vuosina 2021-2025. Pirkanmaan oman arvion mukaan maakuntauudistuksessa 

pelkästään ICT-kustannuksiin kuluu noin 7,6 milj. euroa. Pirkanmaa toivoi, että suurten maa-

kuntien ja yliopistomaakuntien erityistarpeet tulisi ottaa huomioon ja erityisesti vuonna 2020 

aiheutuvat muutoskustannukset tulisi rahoittaa erillisrahoituksena.  
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6.4.11 Pohjanmaa 

Neuvottelussa käytettyjen arviolaskelmien perusteella Pohjanmaan yleiskatteisen rahoituksen 

lähtötaso on vuoden 2019 kustannustasossa 614,4 milj. euroa (3 477 €/as). Kun maakuntien 

yleiskatteellinen rahoitus jaetaan maakuntiin maakuntien rahoituslaissa määriteltyjen lasken-

nallisten kriteerien mukaan, laskee Pohjanmaan yleiskatteellinen rahoitus 8,2 milj.€ (-46 €/as). 

 
 Nykyjakauma Laskennallinen jakauma Muutos 

Maakunta € €/as € €/as € €/as 

Pohjanmaa 614 440 548 3 477 606 238 789 3 430 -8 201 759 -46 

 

THL:n ikävakioimaton sairastavuusindeksi oli Pohjanmaalla vuonna 2014 Manner-Suomen maa-

kunnista toiseksi alhaisin, 87,5. Pelastustoimessa maakunnan nettokustannukset asukasta koh-

den kuuluvat maan alhaisimpiin (69,1 €/asukas). Sote-menojen sopeutustarve vuoteen 2030 

mennessä on reaalisesti 105 miljoonaa euroa (15 %). 

 
Kuva 11. Pohjanmaan nimelliset sote-menot perusurassa ja rahoitusurassa 2016-2030 

 
 

Kustannusten hillinnässä maakunta korosti yhteistyön tärkeyttä. Sote-tehtävien valmistelussa 

erikoissairaanhoidon osalta tehdään tiivistä yhteistyötä ERVA-alueen kanssa, ja työnjaosta on 

voimassaolevat sopimukset. Maakuntien yhteistoiminnan mahdollisuudet liittyvät erityisesti ny-

kyisten ELY-keskusten ja Pohjanmaan TE-toimiston tehtäviin. Valmistelussa on otettu huomioon 

myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston maakunnille siirtyvien tehtävien mahdollinen 

maakuntien yhteistoiminta. Maakuntiin siirtyvät liikenne- ja tienpitotehtävät hoidetaan Pohjan-

maan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien kanssa. Pohjanmaan uuden maa-

kunnan palo- ja pelastustoimen palveluja suunnitellessa jaetaan nykyisen Kokkolan ja Pietar-

saaren pelastuslaitoksen tehtävät ja resurssit Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kesken. Yhteis-

työn lisäksi kustannusten hillintään nähtiin olevan monia mahdollisuuksia esim. sote-palveluiden 

jäykkiä rakenteita uudistamalla.  

 

Pohjanmaan maakunnan valmistelussa ei ollut simulointia varten käytössä tietoa toimitilainves-

toinneista eikä Maakuntien tilakeskus Oy:n tulevista vuokrahinnoista, koska ne ovat vielä tila-

keskuksen valmistelussa. Keskustelussa tunnistettiin, että investoinnit potilas- ja asiakastieto-

järjestelmiin ovat sote-uudistuksen kannalta kriittisiä. Uudistuksia joudutaan kuitenkin toteut-

tamaan asteittain ja aiottua hitaammassa ajassa. 

 

Maakunta arvioi ICT-uudistusten aiheuttavan siirtymäkustannuksia yhteensä noin 55 milj. € ja-

kautuen vuosille 2020 -24. Suurimman kustannuksen aiheuttaa asiakas- ja potilastietojärjestel-

mien konsolidointi yhteen järjestelmään. Myös palkkaharmonisaatiosta seuraa kustannuksia uu-

delle maakunnalle ja Kruunupyyn kunnan sote-palvelujen siirtymisestä Pohjanmaan uuteen 

maakuntaan aiheutuu kustannuksia, joita ei vielä neuvotteluvaiheessa pystytty määrittelemään 

tarkasti. Työttömyysturvan aktivointimallin käyttöönotto ja sen mahdollinen laajentaminen kas-

vattavat kasvupalvelujen kustannuksia lähivuosina. 
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6.4.12 Pohjois-Karjala 

Arviolaskelmien perusteella Pohjois-Karjalan yleiskatteisen rahoituksen lähtötaso on vuoden 

2019 kustannustasossa 629,5 milj. euroa (3 756 €/as). Kun maakuntien yleiskatteellinen rahoi-

tus jaetaan maakuntiin maakuntien rahoituslaissa määriteltyjen laskennallisten kriteerien mu-

kaan, kasvaa Pohjois-Karjalan yleiskatteellinen rahoitus 35,2 milj. euroa (210 €/as). 

 
 Nykyjakauma Laskennallinen jakauma Muutos 

Maakunta € €/as € €/as € €/as 

Pohjois-Karjala 629 519 960 3 756 664 713 027 3 966 35 193 067 210 

 

Pelastustoimessa alueen nettokustannukset asukasta kohden olivat vuonna 2017 69,2 €/asukas, 

mikä on alle kansallisen keskiarvon (71,5 €/asukas). Maakunnassa on vuoden 2017 alusta toi-

minut Siun sote, joka vastaa sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta ja ympäristöter-

veydenhuollosta. Siun sotessa toimitaan jo nyt yleiskatteellisen raamibudjetin varassa, ei siis 

suoriteperusteisesti. Järjestelyn ensimmäisen toimintavuoden (2017) tilinpäätös oli 0,5 % 

alempi kuin vuoden 2016 kustannukset. Maakunnan sote-menojen sopeutustarve vuoteen 2030 

mennessä on yksi maan pienimmistä, 52 miljoonaa euroa (7 %).  

 
Kuva 12. Pohjois-Karjalan nimelliset sote-menot perusurassa ja rahoitusurassa 2016-2030 

 
 

Kustannusten hillinnän kannalta keskeisinä toimenpiteinä nousivat esiin palveluverkon kehittä-

minen, terveydenhuollon rakenteelliset uudistukset, avohoidon palveluiden lisääntyminen, pe-

rusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen päivystys, lääkäreiden saatavuuden pa-

rantaminen ja järjestäjän ja tuottajan integroituminen. Uudelleenorganisoitumisen tavoitteena 

on yksi liikelaitos. Koska maakunnallinen Siun sote on jo toiminnassa, on Pohjois-Karjalassa jo 

toteutettu paljon sellaisia toimenpiteitä, mitä muut maakunnat vasta valmistelevat. Hyvän en-

nakoinnin kääntöpuolena on se, että jatkossa sopeuttamisvaraa on moneen muuhun maakun-

taan verrattuna vähemmän.  

 

Pohjois-Karjalassa on tulossa Joensuun keskussairaalan remontointiin ja uudistamiseen liittyviä 

investointeja, joiden kulut jakautuvat useiden vuosien ajalle. Maakunnan rakennushankkeiden 

yhteenlaskettu summa on vuosien 2018 ja 2024 välillä 112 miljoonaa euroa. Näiden kulujen 

lisäksi maakunta on hahmotellut kuntayhtymän investointeja. Investoinnit sisältyvät sisäisiin 

vuokriin, mutta lähtökohtana on, etteivät tilakustannukset nousisi. Siirtymävaihe on Pohjois-

Karjalassa Siun soten ansiosta jo osin toteutettu. Asiakasmaksut, tuet ja etuudet on jo yhtenäis-

tetty soten osalta, joten lisäkustannuksia ei niistä ole odotettavissa. Palkkojen harmonisointi-

kustannuksia, valinnanvapauden käyttöönottoa ja tietojärjestelmiä koskevista siirtymäkustan-

nuksista ei ole vielä tarkkoja tietoja.   
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6.4.13 Pohjois-Pohjanmaa 

Arviolaskelmien perusteella Pohjois-Pohjanmaan yleiskatteisen rahoituksen lähtötaso on vuoden 

2019 kustannustasossa 1 440 milj. euroa (3 501 €/as). Kun maakuntien yleiskatteellinen rahoi-

tus jaetaan maakuntiin maakuntien rahoituslaissa määriteltyjen laskennallisten kriteerien mu-

kaan, muuttuu Pohjois-Pohjanmaan yleiskatteellinen rahoitus 2,98 milj. euroa (7 €/as).  

 
 Nykyjakauma Laskennallinen jakauma Muutos 

Maakunta € €/as € €/as € €/as 

Pohjois-Pohjanmaa 1 439 612 569 3 501 1 442 592 583 3 509 2 980 013 7 

 

Pohjois-Pohjanmaan väestön sairastavuus on selvästi korkeampaa kuin maassa keskimäärin 

siitä huolimatta, että maakunnan väestö on maan nuorinta. Pelastustoimen kustannuksissa Poh-

jois-Pohjanmaan menot (68,4 €/asukas) ovat puolestaan maan keskiarvoa matalammat (71,5 

€/asukas). Maakunnan sote-menojen sopeuttamistarve on 225 milj. euroa (13 %). Maakunnassa 

on paljon toimijoita, 30 kuntaa ja yhteensä 46 maakuntaan siirtyvää organisaatiota. Maakunnalle 

kuuluvat yhteistyöalueen velvoitteet ja niissä kumppanit muista maakunnista. Erikoissairaanhoi-

dossa työnjako on haasteellinen. 

 
Kuva 13. Pohjois-Pohjanmaan nimelliset sote-menot perusurassa ja rahoitusurassa 2016-2030 

 
 

Sopeutustavoite nähdään mahdollisena saavuttaa, kunhan osataan hyödyntää integraation pai-

kat. Nyt jokaisessa kuntakeskuksessa on oma akuuttisairaalansa, mutta työnjakoa on tulossa 

myös perustasolle ja periaatteena voisi olla keskittäminen esim. sadan kilometrin säteellä. Poh-

jois-Pohjanmaa valmistelee jatkossa yksilöidymmin tarvittavat toimenpiteet, arvioi niiden talou-

dellisen merkityksen ja aikataulutuksen. Maakunta aikoo tarjota yhteistyöalueella erikoissairaan-

hoidon ja tuotannon lisäksi soten järjestämistoimintojen yhteistyötä muille yta-alueen maakun-

nille. Esimerkiksi pelastustoimessa yhteistyöhalukkuus yta-alueella ollut kuitenkin nihkeää.  

 

Maakunnan arvion mukaan Tilakeskuksen kiinteistökustannukset tulevat olemaan nykyisiä kor-

keammat sisältäen kaikki riskit. Pohjois-Pohjanmaalla kunnat ovat myyneet sote-kiinteistöjään, 

kun yksityiset yritykset ovat kasvattaneet osuuttaan markkinoilla.  

 

Siirtymäkustannusten osalta maakunta on arvioinut kustannusten olevan vuosina 2020-2024 

yhteensä noin 265 milj. euroa, koostuen palkkojen harmonisoinnista, asiakasmaksujen ja tukien 

harmonisoinnista, hallinnon kustannuksista, toimitilojen lisäyksestä, ICT-kustannuksista ja sote-

keskustoiminnan sopeutuksista. Pysyviksi uudistuksen aiheuttamiksi kustannuksiksi maakunta 

arvioi noin 50 miljoonaa euroa vuodessa, mutta arvioita varten toivottiin yhteisiä pelisääntöjä ja 

laskupohjia. Lisäksi maakunta totesi, että ilman korvauksia siirtymävaiheen kustannuksiin 

vuonna 2020, maakunnat tekevät reippaasti alijäämää, mikä ei kannusta pitkäjänteisiin ratkai-

suihin vaan lyhytjänteiseen suunnitteluun.  
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6.4.14 Pohjois-Savo 

Neuvottelussa käytettyjen arviolaskelmien perusteella Pohjois-Savon maakunnan yleiskatteisen 

rahoituksen lähtötaso on vuoden 2019 kustannustasossa 1 009 milj. euroa (3 992 €/as). Kun 

maakuntien yleiskatteellinen rahoitus jaetaan maakuntiin maakuntien rahoituslaissa määritelty-

jen laskennallisten kriteerien mukaan, muuttuu maakunnan yleiskatteellinen rahoitus -31,2 milj. 

euroa (-123 €/as). 

 
 Nykyjakauma Laskennallinen jakauma Muutos 

Maakunta € €/as € €/as € €/as 

Pohjois-Savo 1 009 353 905 3 992 978 183 693 3 869 -31 170 212 -123 

 

THL:n ikävakioimattoman sairastavuusindeksin mukaan sairastavuus on Pohjois-Savossa koko 

maan korkeimmalla tasolla (137,4). Myös ikävakioitu indeksi oli Pohjois-Savossa maan korkein, 

joten korkea sairastavuus johtuu pääsääntöisesti muista tekijöistä kuin väestön ikärakenteesta. 

Pelastustoimessa Pohjois-Savon nettokustannukset asukasta kohden (72,7 €/asukas) ovat maan 

keskiarvon (71,5 €/asukas) tuntumassa, mutta matalammat kuin suurimmassa osassa maakun-

tia. Pohjois-Savossa sote-menojen sopeuttamistarve on vuoteen 2030 mennessä 179 miljoonaa 

euroa vuodessa (16 %).  

 
Kuva 14. Pohjois-Savon nimelliset sote-menot perusurassa ja rahoitusurassa 2016-2030 

 
 

Kustannusten hillinnän kannalta mahdollisina keinoina neuvottelussa nousivat esille sosiaali- ja 

terveydenhuollon käytäntöjen yhtenäistäminen, perustason palvelujen vahvistaminen etenkin 

työikäisten osalta, ikäihmisten palveluiden erilaiset järjestelyt, mielenterveys- ja päihdepalvelu-

jen integraatio perustason kanssa ja laitoshoidon vähentäminen sekä alueellinen hyvinvointiker-

tomus. Maakunnassa voitaisiin tehdä alueellisia hyvinvointikertomuksia tarpeiden selvittä-

miseksi. Yhteenvetona todettiin, että yhteinen järjestäjä, yhteinen ja sektorirajat ylittävä val-

mistelu ja tukipalveluiden uudelleenjärjestelyt tuovat paljon mahdollisuuksia. 

 

Investoinneista maakunta ei toimittanut neuvotteluun tarkkoja laskelmia. Siirtymäkustannuk-

sien osalta maakunta arvioi vuoden 2020 kustannusten olevan noin 40-47 miljoonaa euroa, 

mutta vuoteen 2024 siirtymäkustannusten määrä olisi enää noin miljoona euroa vuodessa. Ar-

viot eivät sisällä ICT-muutoskustannuksia. Siirtymäkustannuksiin vaikuttavina tekijöinä nousi 

esille sopimukset, päällekkäisen hallinnon purkaminen ja yhtiöiden pääomittaminen. Valinnan-

vapauden vaikutukset voivat maakunnan arvion mukaan näkyä etenkin suun terveydenhuollon 

kustannuksissa. 
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6.4.15 Päijät-Häme 

Neuvotteluissa käytettyjen arviolaskelmien perusteella Päijät-Hämeen maakunnan yleiskattei-

sen rahoituksen lähtötaso on vuoden 2019 kustannustasossa 701 milj. euroa (3 361 €/as). Kun 

maakuntien yleiskatteellinen rahoitus jaetaan maakuntiin maakuntien rahoituslaissa määritelty-

jen laskennallisten kriteerien mukaan, lisääntyy Päijät-Hämeen yleiskatteellinen rahoitus 41,6 

milj. euroa (+199 €/as). 

 
 Nykyjakauma Laskennallinen jakauma Muutos 

Maakunta € €/as € €/as € €/as 

Päijät-Häme 701 040 034 3 361 742 647 801 3 561 41 607 766 199 

 

Päijät- Hämeen tarvevakioidut sote-menot ovat alhaiset verrattuna maan keskimääräiseen ta-

soon. Maakunnan pelastustoimen nettokustannukset asukasta kohden ovat maan korkeimpien 

joukossa (87 €/asukas). Sote-menojen sopeutustarve kasvaa 69 miljoonan euroon (8 %) vuo-

teen 2030 mennessä.  

 
Kuva 15. Päijät-Hämeen nimelliset sote-menot perusurassa ja rahoitusurassa 2016-2030 

 
 

Maakunnassa sote-palveluiden yhdistäminen on mahdollistanut merkittävien palvelurakenne-

muutosten käynnistämisen. Se on myös vahvistanut integraatiota ja parantanut tuottavuutta. 

Kustannusten kasvun hillitsemiseksi Päijät-Hämeessä sote-palveluissa painopistettä pyritään 

siirtämään avopalveluihin ja paljon palveluja tarvitsevien ihmisten palveluja koordinoidaan aiem-

paa tehokkaammin. Lisäksi maakunta haluaa kiinnittää huomiota omaan rooliinsa vahvana jär-

jestäjänä, jolle on keskeistä myös henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ja sen varmistami-

nen, että henkilöstö osallistuu uuden toimintamallin rakentamiseen. Kasvupalvelujen tuotta-

vuutta pyritään parantamaan toteuttamalla kasvupalveluiden palvelu-uudistus, jossa on tavoit-

teena organisoida yritys- ja työllisyyspalvelut kuntien ja yksityisten palveluntuottajien kanssa 

vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. Lahden kaupunki ja hyvinvointikuntayhtymä ovat sitoutuneet 

olemaan mukana yhteisesti johdetun allianssin suunnittelussa ja muodostamisessa. Maakunnan 

huolena kuitenkin on, että Tilakeskuksen vuokrataso saattaa johtaa siihen, että maakunta joutuu 

tekemään radikaalin palveluverkon karsimissuunnitelman.  

 

Investointien osalta Päijät-Hämeessä suunnitellaan Lahden vanhan kaupunginsairaalan perus-

korjausta ja keskussairaalan laajennusta. Hankkeen kustannusarvio on noin 120 miljoonaa eu-

roa. Muissa kunnissa Hollolaan ja Nastolaan on aikomus rakentaa uudet sote-keskukset nykyis-

ten terveyskeskusten tilalle. Siirtymäkustannuksia maakunta arvioi syntyvän palkkojen harmo-

nisoinnista, lomarahaleikkausten purkautumisesta, tilavuokrien noususta ja ICT:stä, jossa suu-

rin osa siirtymäkustannuksista toteutuu ennen vuotta 2020. Maakunnan haasteena on rahoituk-

sen riittävyys uudistuksen alkuvuosina, jolloin rahoituksen taso perustuu vielä kuntien kustan-

nuksiin.  
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6.4.16 Satakunta 

Neuvotteluissa käytettyjen arviolaskelmien perusteella Satakunnan yleiskatteisen rahoituksen 

lähtötaso on vuoden 2019 kustannustasossa 793 milj. euroa (3 577 €/as) (ks. taulukko alla). 

Kun maakuntien yleiskatteellinen rahoitus jaetaan maakuntiin maakuntien rahoituslaissa määri-

teltyjen laskennallisten kriteerien mukaan, muuttuu Satakunnan yleiskatteellinen rahoitus -11 

milj. euroa (-50 €/as). 

 
 Nykyjakauma Laskennallinen jakauma Muutos 

Maakunta € €/as € €/as € €/as 

Satakunta 793 093 820 3 577 782 048 433 3 527 -11 045 387 -50 

 

Satakunnassa sote- palveluiden ja pelastustoimen kustannukset ovat maan keskiarvon yläpuo-

lella. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat maan keskiarvoa suuremmat. Laskelmien mukaan 

vuoteen 2030 Satakunnan sote-menojen sopeutustarve on 131 miljoonaa euroa (15 %). Pelas-

tustoiminnassa Satakunnan asukasta kohti lasketut nettokustannukset ovat maan korkeimmat 

(91 €/asukas), mikä johtuu osittain Olkiluodon ydinvoimalan, alueen satamien ja teollisuuden 

asettamista valmiusvaatimuksista.  

 
Kuva 16. Satakunnan nimelliset sote-menot perusurassa ja rahoitusurassa 2016-2030 

 
 

Satakunnan haasteena on sote-tehtävien puolella laitospainotteisuus sekä pelastustoimen puo-

lella muita maakuntia korkeammat kustannukset. Haasteet on tunnistettu ja maakunnassa on 

ryhdytty toimiin terveydenhuollon laitospainotteisuuden vähentämiseksi. Ylimaakunnallisen yh-

teistyön käynnistyminen erikoissairaanhoidossa edennyt hitaasti, mutta tiivistynee jatkossa ICT-

toiminnan osalta. Maakunnan palveluverkkoa on mahdollista kehittää ja tehostaa, mutta käy-

tännössä suuremmat muutokset voidaan toteuttaa vasta 2023 alkaen, kun maakunnan velvolli-

suus vuokrata kuntien käyttämät tilat päättyy. Satakunnassa tulevaa palveluverkkoa ei ole kui-

tenkaan lähdetty miettimään rakenne edellä, vaan huomio on ollut toimintatapojen kehittämi-

sessä ja digitalisaation hyödyntämisessä. Palveluverkkoon vaikuttavat myös valinnanvapaus ja 

yksityisten toimijoiden tekemät ratkaisut. 

 

Suurin investointi maakunnassa on Sata-sairaala, jonka valmistelu etenee vaiheittain, suurim-

pien investointien ajoittuessa 2020-luvun puolelle. Vuosina 2017-2018 toteutetaan ns. apteek-

kirakennuskokonaisuus (20,9 milj. €). Satasairaalan valmistelun kustannukset ovat vuosina 

2018-2023 arvioiden mukaan 108,5 milj. euroa. Kyseessä on ensisijaisesti toiminnallinen hanke, 

jolla tavoitellaan selvää toiminnan tehostamista. Nykyiset sairaalarakennukset eivät tue mm. 

avohoitopainotteisuutta. Uudet rakennukset mahdollistavat muun muassa somaattisen ja psyki-

atrisen hoidon yhdistämisen. 
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Siirtymäkustannuksien osalta maakunnan rahoituksen osalta suurimmat haasteet liittyvät en-

simmäisiin toimintavuosiin ja muutoskustannuksiin. Maakunnan perustamisen muutoskustan-

nuksiin liittyen Satakunnan edustajat nostivat esiin muutoskustannusten vaikutusten arvioinnin, 

ICT-kustannukset, palkkaharmonisoinnin sekä vuokrakustannusten muutokset. Muutoskustan-

nuksia on toistaiseksi vaikea arvioida. Maakunnan edustajat esittivät, että maakunnan maksu-

valmiuden turvaamiseksi maakunnan rahoituksen maksatus tulisi jaksottaa useamman kuukau-

den eriin ja etupainotteisesti, koska maakunnan menot ja tulot vaihtelevat huomattavasti kuu-

kausittain.  

 

6.4.17 Uusimaa 

Neuvotteluissa käytettyjen arviolaskelmien perusteella Uudenmaan maakunnan yleiskatteisen 

rahoituksen lähtötaso on vuoden 2019 kustannustasossa 4 890 milj. euroa (2 985 €/as). Kun 

maakuntien yleiskatteellinen rahoitus jaetaan maakuntiin maakuntien rahoituslaissa määritelty-

jen laskennallisten kriteerien mukaan, lisääntyy Uudenmaan yleiskatteellinen rahoitus 2,3 milj. 

euroa (+1 €/as). 

 
 Nykyjakauma Laskennallinen jakauma Muutos 

Maakunta € €/as € €/as € €/as 

Uusimaa 4 890 330 524 2 985 4 892 663 547 2 986 2 333 023 1 

 

Maakunnan väestö on terveintä koko maassa. THL:n ikävakioimaton sairastavuusindeksi (väes-

tön sairastavuus suhteessa koko maan tasoon) oli Manner-Suomen maakunnista ylivoimaisesti 

alhaisin 76,7. Uudenmaan sote-palveluiden tarvevakioidut kustannukset ovat hieman maan kes-

kiarvoa alemmalla tasolla ja pelastustoimen kustannukset selvästi keskiarvoa matalammat. Las-

kelmien mukaan Uudenmaan sote-palvelujen kustannusten kasvun sopeutustarve olisi vuoteen 

2030 mennessä 888 milj. euroa (14 %).  

 
Kuva 17. Uudenmaan nimelliset sote-menot perusurassa ja rahoitusurassa 

 
 

Maakuntavalmistelijat nostivat yleiseksi huolenaiheeksi maakuntien rahoituslain määräytymis-

tekijät Uudenmaan maakunnan kannalta. Valmistelijoiden näkökulmasta kriteerit eivät riittävällä 

tavalla huomioi maakunnan erityispiirteitä. Maakunta toi neuvotteluissa esiin myös valinnanva-

pauden mahdolliset vaikutukset maakunnan rahoitukseen. Riskitekijöinä on maakunnan valmis-

telussa tunnistettu erityisesti laajeneva rahoitusvastuu ja asiakassiirtymien vaikutukset maa-

kuntien rahoitukseen. 

 

Maakunta myös totesi neuvotteluissa, ettei toiminnan tehostaminen ehdi vaikuttaa maakunnan 

alkuvuosina ja että sopeutustoimenpiteet riippuvat lopulta myös tulevan valtuuston poliittisista 

valinnoista. Keskustelussa tuotiin kuitenkin esiin järjestäjän roolin tärkeys kustannuskehityksen 
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hillinnässä – edellytyksenä ovat muun muassa toimivat tiedolla johtamisen ratkaisut. Sosiaali- 

ja terveysministeriön Uudenmaan maakunnan kanssa käymissä neuvotteluissa todettiin, että 

Uudellamaalla on palvelurakenteessa päällekkäisiä palveluita esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja 

perustason palveluiden välillä. Palvelujärjestelmän kehittämisessä on tunnistettu digitalisaation 

mahdollisuuksia, jotka edellyttävät ratkaisuihin liittyvien investointien toteuttamista. 

 

Investointien vaikutusta Uudenmaan maakunnan talouteen ei käsitelty neuvotteluissa. Maakun-

nan neuvotteluihin toimittamissa ennakkotiedoissa oli HUS:in tietoihin perustuva arvio inves-

tointitasoista vuosina 2018–2027. HUS:in arviossa vuosittaisten investointien suuruusluokka on 

160 ja 187 miljoonan euron välillä.  

 

Maakunta näki siirtymäkustannukset ja niiden kompensoimisen maakunnille tärkeänä jatkoval-

mistelussa huomioitavana asiana. Muutoskustannuksina tunnistettiin esimerkiksi hallinnon yllä-

pidon kustannukset, palkka- ja asiakasmaksuharmonisoinnit, ICT-muutoskustannukset sekä 

kuntien omistamien kiinteistöjen vuokrakustannusten suhteessa siirtyvään rahoitukseen. Uu-

denmaan oma arvio alkuvuosien lisärahoituksesta on useita satoja miljoonia euroja pelkkien 

ICT-kustannusten yltäessä vuosien 2017 ja 2024 välillä 260 miljoonaan euroon. Arvio muu-

toskustannuksista tarkentuu valmistelun edetessä. Neuvotteluissa todettiinkin tarve ylläpitää 

jatkossa laskelmia ministeriöiden ja maakuntien yhteisinä laskelmina sekä tarve laskelmien ja 

rahoituksen säännölliselle läpikäynnille Uudenmaan valmistelijoiden ja valtiovarainministeriön 

asiantuntijoiden välillä. 

 

6.4.18 Varsinais-Suomi 

Neuvotteluissa käytettyjen arviolaskelmien perusteella Varsinais-Suomen maakunnan yleiskat-

teisen rahoituksen lähtötaso on vuoden 2019 kustannustasossa 1 585 milj. euroa (3 332 €/as). 

Kun yleiskatteellinen rahoitus jaetaan maakuntiin maakuntien rahoituslaissa määriteltyjen las-

kennallisten kriteerien mukaan, muuttuu Varsinais-Suomen yleiskatteellinen rahoitus +11,7 

milj. euroa (+25 €/as). 

 
 Nykyjakauma Laskennallinen jakauma Muutos 

Maakunta € €/as € €/as € €/as 

Varsinais-Suomi 1 584 578 771 3 332 1 596 252 259 3 357 11 673 489 25 

 

Pelastustoimen osalta Varsinais-Suomen asukasta kohden lasketut nettokustannukset ovat 

maan alhaisimpien joukossa (68,2 €/asukas). Sote-palveluiden kustannukset ovat lähellä maan 

keskitasoa. Neuvotteluissa käytettyjen laskelmien mukaan Varsinais-Suomen sote-kustannus-

ten kasvun sopeutustarve on vuoteen 2030 mennessä 244 milj. euroa (13 %). 

 
Kuva 18. Varsinais-Suomen nimelliset sote-menot perusurassa ja rahoitusurassa 2016–2030 
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Maakuntien rahoituksen osalta Varsinais-Suomen edustajat pitivät hyvänä, että rahoituksessa 

on huomioitu Varsinais-Suomen erityispiirteet eli saaristoisuus ja kaksikielisyys. Kustannusten 

hillinnän osalta Varsinais-Suomen edustajat kuitenkin katsoivat, että maakunnan rahoituksen 

riittävyyteen liittyy riskejä ennen kaikkea ensimmäisinä toimintavuosina. Pidemmällä aikavälillä 

muun muassa nykyisestä hajanaisesta palvelu- ja järjestämisrakenteesta luopuminen, palvelu-

verkkojen optimointi, laitospainotteisuuden vähentäminen, sähköisten palvelujen lisääminen 

sekä palveluketjujen parempi haltuunotto luovat kuitenkin edellytykset maakunnan toiminnan 

tehostamiselle ja sote-menojen sopeutukselle maakunnan rahoitusuraa vastaavaksi. Sisällölli-

sessä kehittämistyössä tärkeänä pyrkimyksenä on jo nyt ollut painopisteen siirtäminen korjaa-

vista toimista perustasolle ja ennaltaehkäisevään työhön sekä integraation kehittäminen ja raja-

aitojen vähentäminen. Lisäksi tahtotila sähköisten palvelujen nopeaan käyttöönottoon on maa-

kunnassa vahva. 

 

Varsinais-Suomessa on jo toteutettu merkittävä osa välttämättömistä sairaalakiinteistöinves-

toinneista. Sairaalainvestoinneilla, organisaatiorakenneuudistuksilla ja toimintojen kehittämi-

sellä on mahdollistettu tehokkaampi hoitoprosessi, vastattu kasvavaan palvelutarpeeseen sekä 

hillitty erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua. Viimeisin osa Tyksin T -sairaalan investointia 

(T3) on valmistumassa 2021 lopussa. Investoinnin lähtökohtana on, että toiminnan tehostumi-

nen ja nykyisistä osin epätarkoituksenmukaisien tilojen ylläpidosta ja vuosikorjauksista luopu-

minen kattaa kiinteistöinvestoinnin kustannusnousun. Varsinais-Suomen edustajat korostivat 

keskustelussa, että jo toteutetuissa investoinneissa ei ole voitu varautua siihen mahdollisuuteen, 

että maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen rahoitus- ja vuokrakustannukset nousisivat. Maa-

kunnan edustajat katsoivat, että mahdollinen rahoitus- ja vuokrakustannusten nousu aiheuttaa 

riskin maakunnan rahoitukselle. 

 

Varsinais-Suomen edustajat arvioivat muutoskustannuksiin liittyen, että erityisesti maakunnan 

tietojärjestelmäinvestoinnit tulevat olemaan alkuvuosina suuret, koska maakunnan toimin-

taansa tarvitsemia järjestelmiä ei pääsääntöisesti ole vielä olemassa. ICT-muutoskustannusten 

kokonaisbudjetiksi Varsinais-Suomessa on arvioitu vuonna 2018 noin 7 milj. euroa ja vuonna 

2019 noin 20 milj. euroa. Muutoskustannusbudjettiin sisältyy kuitenkin huomattavia epävar-

muustekijöitä. Varsinais-Suomen edustajat nostivat muutoskustannusten osalta esiin myös Maa-

kuntien tilakeskus Oy:n uuden vuokrajärjestelmän, jonka oletetaan nostavan maakunnan tila-

vuokria. Varsinais-Suomesta ehdotettiin, että uuteen vuokrajärjestelmään siirryttäisiin valtakun-

nallisesti vaiheittain useamman vuoden siirtymäkaudella. Lisäksi maakunnan edustajat nostivat 

muiden maakuntien tapaan esiin myös palkkaharmonisoinnin ja henkilöstömuutosten aiheutta-

mat kustannukset.  

 

6.5 Palautekysely simulointikokonaisuudesta 

Valtiovarainministeriö keräsi maakuntalain 13§ mukaisten neuvottelujen jälkeen kokemuksia si-

mulointikokonaisuudesta (kaikki simulointitapahtumat). Kyselyyn vastasi yhteensä 128 henki-

löä, joista 95 toimi keskusteluissa maakunnan edustajina, 28 ministeriöiden virkamiehenä ja 

viisi henkilöä valtion virastojen edustajina. Maakuntien edustajista suurimmat ryhmät muodos-

tivat maakunnan esivalmisteluorganisaation työntekijät (43 henkilöä) ja maakuntaliittojen edus-

tajat (19 henkilöä). Kyselyyn vastanneista 10 työskenteli muissa organisaatioissa, kuten kor-

keakouluissa.  

 

Loppukyselyyn vastanneista viisi maakuntien edustajaa oli osallistunut kaikkiin maakunnan neu-

votteluihin, kahdeksan maa- ja metsätalousministeriön tilaisuuksiin, 27 aluekehittämiskeskus-

teluihin, 30 sote-neuvotteluihin, 33 pelastustoimen neuvotteluihin ja 42 maakuntalain 13§ mu-

kaisiin neuvotteluihin. Ministeriöiden edustajista suurin osa vastanneista (N=21) oli osallistunut 

oman ministeriönsä simulointeihin sekä useaa maakuntaa koskeviin simulointeihin.  
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6.5.1 Aikataulu, simulointien väliset yhteydet ja valtioneuvoston yhtenäisyys 

Kyselyn mukaan sekä ohjaussimulointien aikataulutuksessa, että yhteyksissä simulointitapahtu-

mien välillä on parantamisen varaa.  

 

Ohjaussimulointien aikataulun suhteen kysymykseen vastanneista 123 henkilöstä 66 koki simu-

lointien aikataulun joko erittäin kireäksi tai kireäksi samalla kun vain muutama vastaaja piti 

aikataulua väljänä. Neutraalin mielipiteen ilmaisi 55 vastaajaa, erittäin väljäksi aikataulua ei 

kokenut kukaan. Myös simuloinnin purkutilaisuudessa aikataulu nousi yhdeksi keskusteluai-

heeksi ja purkutilaisuuteen osallistujat toivoivat jatkossa selkeämpää aikataulutusta sekä enem-

män valmistautumisaikaa tilannekuvien laatimiseen ja ennakkomateriaaleihin perehtymiseen.  

 

Kireän aikataulun lisäksi monet vastaajat kokivat yhteyksien eri simulointitapahtumien välillä 

olleen epäselkeitä, joskin hajontaa vastaajien välillä oli enemmän kuin aikataulukysymyksen 

kohdalla. Vastaajista yksi koki yhteydet tapahtumien välillä hyvin selkeiksi, 27 selkeiksi, 43 

epäselkeiksi ja kahdeksan (8) hyvin epäselkeiksi. 44 vastaajaa ei halunnut tai osannut arvioida 

simulointien välisiä yhteyksiä.  

 

Simulointitapahtumien välisistä yhteyksistä jätettiin paljon myös sanallista palautetta ja kehit-

tämisehdotuksia. Palautteissa toivottiin parempaa yhteyttä talouden ja toiminnan välille. Tähän 

liittyen osallistujat toivoivat myös parempaa informaatiota neuvottelujen tuloksista ja vaikutuk-

sista muihin neuvotteluihin. Etenkin aluekehittämiskeskustelujen (ALKE) linkittyminen muihin 

neuvotteluihin (ML13§ neuvottelut) näyttäytyi monille osallistujille epäselvänä. Toisaalta muu-

tamat vastaajat kokivat sote-neuvotteluiden ja ML13§ neuvotteluiden sisältäneen päällekkäi-

syyksiä. Sanallisen palautteen perusteella osa vastaajista oli osallistunut vain yhteen simuloin-

titilaisuuteen, minkä vuoksi laajempien yhteyksien hahmottaminen ja arviointi oli mahdotonta.  

 

Simulointitapahtumien välisen yhtenäisyyteen liittyy olennaisesti kysymys valtioneuvoston yh-

tenäisyydestä maakunnan edustajien silmissä. Yksi simuloinnin tavoitteista oli selkiyttää maa-

kuntien ohjausprosessia, mutta vastaajien mielipiteiden perusteella valtioneuvoston yhtenäisyys 

ja ohjauksen yhtenäisyys eivät vielä simulointivaiheessa toteutuneet toivotulla tavalla. 96 vas-

taajasta epäselväksi tai erittäin epäselväksi valtioneuvoston yhtenäisyyden koki yli puolet vas-

taajista (51 henkilöä), kun taas 17 vastaajaa havaitsi selkeää yhtenäisyyttä valtioneuvoston 

toiminnassa (erittäin selkeänä yhtenäisyyttä ei pitänyt kukaan). Suurimpana syynä yhtenäisyy-

den puutteeseen pidettiin ministeriöiden siilomaista toimintatapaa, jossa ministeriöt vaikuttivat 

maakuntien edustajien mukaan keskittyneen liikaa omaan toimintasektoriinsa. Myös eri minis-

teriöiden erilaiset tavat ohjeistaa ja seurata maakuntien valmistelutyötä nähtiin johtuvan hei-

kosta tiedonkulusta valtioneuvoston edustajien kesken.  

 

Valtioneuvoston yhteistyön kehittymistä kysyttiin erikseen ministeriöiden edustajilta.  39 vas-

taajasta peräti 31 koki yhteistyön selkiytyneen jonkin verran simuloinnin aikana. Vastaajat to-

tesivat, että yhteistyössä on vielä runsaasti parantamisen varaa, mutta simulointi on auttanut 

hahmottamaan yhteisiä maakuntien ohjaukseen liittyviä ongelmia tulevaisuutta varten. Poikki-

hallinnollisen yhteistyön ongelmat tiedonkulun ja valtioneuvoston yhteisten tavoitteiden suhteen 

tiedostettiin myös ministeriöiden edustajien toimesta.  

 

6.5.2 Ymmärrys maakuntien ohjauksesta ja maakuntien talouden tulevaisuu-

desta, organisaation kyky toimia maakuntien ohjausjärjestelmässä 

Maakuntauudistuksen ohjauksen simuloinnin tehtävänä oli selkeyttää osallistujille sitä, mitkä 

tahot tulevat ohjaamaan maakuntien toimintaa ja miten. Palautekyselyn vastausten perusteella 

simuloinnit saavuttivat tämän tavoitteen varsin hyvin. 123 vastaajasta peräti 102 tunsi simu-

loinnin jälkeen ymmärtävänsä maakuntien ohjausta paremmin tai merkittävästi paremmin. Vas-

taavasti vain kuusi vastaajaa koki simuloinnin hämärtäneen kuvaa maakuntien ohjauksesta. Ne 

vastaajat, jotka kokivat simuloinnin epäonnistuneen ohjauksen ilmentämisessä, pitivät myös 

yhteyksiä simulointitapahtumien välillä heikkona. Samat vastaajat olivat yleensä osallistuneet 

vain yhteen neuvotteluun.  
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Maakuntien edustajille suunnatussa kysymyksessä ”Neuvottelu vaikutti ymmärrykseeni maa-

kunnan talouden tulevaisuudesta” yli puolet vastaajista totesi simulointien kirkastaneen heidän 

kuvaansa maakuntansa tulevaisuudesta joko merkittävästi tai ainakin jonkin verran. Tätä mieltä 

oli yhteensä 59 vastaajaa (N=95). Vain viisi henkilöä totesi simulointien heikentäneen heidän 

kuvaansa maakuntansa talouden tulevaisuudesta. Vastaajat pitivät hyvänä, että maakuntien ta-

loudellinen tilanne sai tilannekuvien ja neuvottelujen kautta raamit, jotka auttavat jatkosuun-

nittelussa maakunnan sisällä. Monet kokivat neuvottelujen vahvistaneen yhteistä kantaa, mutta 

keinoja taloudellisten haasteiden voittamiseksi toivottiin lisää. Tulevaisuuden talousnäkymistä 

maakuntien edustajilla oli sekä varovaisen optimistisia, että varsin tummanpuhuvia kuvia: ”Tus-

kan määrä sama. Ei tullut ”tilanne onkin paljon parempi” –valaistumista”. Palautteessa tuli muun 

muassa ilmi huoli siitä, että maakunnille tulevia siirtymävaiheen kustannuksia ei olisi huomioitu 

riittävästi valtioneuvoston tasolla. Yleisesti kuitenkin todettiin, että neuvottelut rakensivat yh-

teistä ymmärrystä valtion ja maakuntien kesken, vaikka varsinaisesti uutta tietoa ei olisikaan 

tullut merkittävästi lisää.  

 

123 vastaajasta 95 näki oman organisaationsa toimintakyvyn parantuneen simulointien seu-

rauksena. Sanallisessa palautteessa osallistujat nostivat parantuneen toimintakyvyn taustalle 

simuloinnin aikana saadut tiedot ohjausjärjestelmän toiminnasta, maakunnille asetettavista vaa-

timuksista sekä simuloinnin kautta parantuneen yhteistyön eri toimijoiden välillä. ”Harjoitus toi 

esiin puutteita ja kehittämispisteitä sekä ministeriön omassa toiminnassa ja sisäisessä tiedon-

kulussa että koko yleisprosessissa, ja oli todella hyödyllinen monin tavoin.” Pääosin positiivisen 

palautteen ohella avovastauksista nousi ilmi osallistujien toive parantaa prosessia entisestään 

etenkin tiedonkulun, toimijoiden roolien selkiyttämisen ja yhteisten tavoitteiden laatimisen 

osalta.  

 

6.5.3 Neuvotteluihin varattu aika, neuvottelujen asialista, tilannekuvat  

Vaikka koko simulointikokonaisuuden aikataulua pidettiin yleisesti liian tiukkana, näkivät useim-

mat vastaajat itse neuvotteluihin varatun ajan olleen sopiva (82/112). Vastavuoroisesti 30 vas-

taajaa olisi toivonut enemmän aikaa myös itse neuvotteluille. Tuloksista on pääteltävissä, että 

aikataulupaineita tunnettiin simuloinnin aikana esivalmistelutyössä, joka sisälsi tilannekuvien ja 

neuvottelutilanteiden valmistelua.  

 

Myös neuvottelujen asialistoihin oltiin pääosin tyytyväisiä. 83/112 vastaajaa ajatteli asialistojen 

kattavan maakuntien ohjauksen ja talouden kannalta tarpeelliset asiat hyvin tai erittäin hyvin. 

Puutteita asialistoissa ja keskustelujen teemoissa koki 17 vastaajaa. Sanallisen palautteen muo-

dossa annettujen kehityskohteiden joukossa monet vastaajat tunsivat sosiaali- ja terveyspalve-

luiden vieneen liian suuren osan neuvotteluihin käytetystä ajasta jättäen näin ollen muut asiat 

vähemmälle huomiolle. Muutamissa kommenteissa toivottiin myös lisää strategisista linjauksista 

keskustelua yksityiskohtien seurannan ja teknisten ratkaisujen sijaan.  

 

Useassa keskustelussa valtioneuvoston ja maakuntien välisen vuorovaikutuksen pohjana toimi-

vat kummankin tahon rakentamat tilannekuvat maakuntien tilanteesta ja tulevaisuuden näky-

mistä. Palautekyselyn vastausten perusteella mallin pohjana olleet tilannekuvat toimivat pää-

sääntöisesti hyvin. 87 vastaajaa 115:sta piti tilannekuvia joko hyvinä tai erittäin hyvinä. 17 

vastaajaa olisi toivonut tilannekuviin muutoksia.  

 

Tilannekuvista annettu palaute oli varsin kaksijakoista ja tilannekuvia käytiin läpi myös simu-

loinnin purkutilaisuudessa 25.5. Vantaalla. Osassa kommentteja toivottiin lisää taloudellisia mit-

tareita ja ”kovia faktoja”, toisaalla indikaattoreita todettiin olleen liikaa ja niiden käyttötarkoi-

tuksen nähtiin jääneen epäselväksi kokonaisuuden kannalta. Eräänä kehityskohteena toivottiin 

tilannekuvien ja niihin liittyvien laskelmien aikaisempaa lähettämistä maakunnille, jotta maa-

kunnissa jäisi enemmän aikaa käsitellä ministeriöiden tilannekuvia. Yhteiseen ongelmanratkai-

suun toivottiin enemmän aikaa varsinkin tilanteissa, joissa maakuntien ja valtioneuvoston käsi-

tykset maakunnan haasteista ovat eri tavoin painotetut. Osassa vastauksia valtion ja maakun-

tien välinen näkemysero tuli ilmi hyvin selkeästi ja mittareita kuvattiin liian suppeiksi: ”tiedot
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eivät vastanneet nykytilannetta tai olivat puutteellisia”. Korjausehdotuksena tähän ongelmaan 

toivottiin tilannekuvien yhteistä valmistelua maakuntien ja valtioneuvoston kesken sekä indi-

kaattorien yhtenäistämistä kaikkien tilannekuvia valmistelevien osapuolten välillä.  

 

Osa neuvotteluihin osallistuneista koki, että valtioneuvoston tulisi käsitellä erilaiset tilannekuvat 

poikkihallinnollisesti ennen keskusteluja tai mikäli mahdollista, yhdistää näiden tilannekuvien 

tietoja yhteen dokumenttiin informaation selkiyttämiseksi. Toisaalta vastauksista tuli myös ilmi 

sote-asioiden suuri rooli tilannekuvissa (sama kritiikki toistui myös neuvottelujen aihepiirejä kä-

sittelevissä kysymyksissä). Tilannekuviin toivottiin myös lisää jatkuvuutta eli erilaisia arviointi- 

ja seurantamittareita, joiden avulla seuraavissa tilannekuvissa voitaisiin vedota edellisen tilan-

nekuvan jälkeen tapahtuneisiin muutoksiin. Tilannekuvien ansioina pidettiin sitä, että ne sisälsi-

vät paljon tietoa ollessaan kuitenkin sopivan tiiviitä. Palautteessa myös huomioitiin, että osa 

tilannekuvien nykyisistä puutteista korjautuu mitä todennäköisimmin jatkossa, kun maakuntien 

toimintaa voidaan mitata toteutuneiden suoritusten eikä matemaattisten ennakoiden perus-

teella: ”tilannekuva kehittynee yhdessä prosessin kanssa”.  

 

6.5.4 Odotukset jatkoa varten 

Odotuksiaan ja toiveitaan jatkoa varten kirjasi 56 vastaajaa. Vastauksissa nousi esiin samoja 

teemoja, jotka yhdistivät vastaajia jo aiemmissa kysymyksissä simulaatioprosessin kulusta ja 

kehitystarpeista. Tavoitteiden asettamisen suhteen simulaatioihin osallistuneet toivoivat konk-

retiaa ja vahvempaa tietoa maakuntien tilanteen todellisuudesta sekä siitä, kuinka maakunnissa 

erilaiset prosessit toteutuvat. Lisäksi odotuksiin oli kirjattu toive runsaammasta valmisteluajasta 

ennen neuvotteluja. Simuloinnin purkutilaisuudessa nostettiin esiin tarve maakuntien ja valtion 

yhteisten prosessien vuosikellolle, joka selkiyttäisi kokonaisuutta. 

 

Ylivoimaisesti yleisin toive jatkoa ajatellen liittyi vuorovaikutuksen lisäämiseen ja olemassa ole-

vien vuorovaikutuskanavien syventämiseen. Tämä ajatus tuli esille lähes jokaisessa vastauk-

sessa. Palautteessa tiivistyvä vuorovaikutus nähtiin ensiarvoisen tärkeänä maakuntien tilanteen 

arvioinnille, valtioneuvoston ja maakuntien yhteisten tuloksellisuus- ja vaikuttavuusmittarien 

luomiselle, asioiden tehokkaammalle ja hedelmällisemmälle käsittelylle sekä valtioneuvoston 

suorittaman ohjauksen onnistumiselle. Ministeriöiden osalta vuorovaikutuksen toivottiin sulaut-

tavan omiin sektoreihinsa keskittyneet ministeriöt yhdeksi valtioneuvoston kokonaisuudeksi.  

 

Loppukommenteissa simuloinnin todettiin olleen hyvä harjoitus ja antaneen arvokasta oppia tu-

levaisuuteen: ”Tässä oppi paljon ja ennen kaikkea mitä pitää vielä tehdä.” Lisäksi kokonaisuutta 

kiiteltiin vuorovaikutuksen synnyttämisestä: ”Jatketaan tästä yhteistyössä ohjausmallin kehittä-

mistä. Parhaimmillaan hyvä yhteistyö parantaa kaikkien mahdollisuuksia onnistua!”   
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7 Maakuntauudistus maa- ja metsätalousministeriön (MMM) hallinnonalalla 

 

Hallituksen esityksen mukaan maakuntauudistuksessa maakuntiin siirrettäisiin nykyisestä alue-

hallinnosta lähes kaikki maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvat ruoka- ja luon-

nonvarasektorin tehtävät, joista muodostuisi maakuntien kolmanneksi suurin tehtäväosuus, 

suuruudeltaan noin 2000 henkilötyövuotta. Tehtävät siirrettäisiin pääosin elinkeino-, liikenne ja 

ympäristökeskuksista (ELY), aluehallintovirastoista (AVI) ja kunnista. Näissä tehtävissä on kes-

keistä hyödyntää alueiden tarpeita ja mahdollisuuksia, minkä takia ne soveltuisivat hyvin maa-

kunnissa hoidettaviksi. Muutoksessa ykköstavoite on, että Suomessa voidaan jatkossakin naut-

tia puhdasta ja turvallista kotimaista ruokaa ja että elinvoimaisen maaseudun luonnonvarojan 

pystytään hyödyntämään kestävällä tavalla. Monet maa- ja metsätalousministeriön tehtävistä 

ovat sellaisia, joihin liittyy erillismomenttien määrärahojen toimeenpanotehtäviä, joiden hoita-

minen rahoitetaan maakuntien yleiskatteellisesta rahoituksesta. Erillismomenttien määrärahat 

ovat maakuntien kannalta läpivirtauseriä. Maakuntien yleiskatteellinen rahoitus sisältää hallin-

nonalan tehtäviä hoitavan henkilöstön henkilöstömenot.  

 

7.1 Maakuntiin siirtyvät tehtävät 

Ruoka- ja luonnonvarasektorin siirtyviä tehtäviä maakuntauudistuksessa ovat: 

1) maaseudun kehittäminen 

2) maatalous- ja elintarviketuotanto 

3) vesi- ja kalatalous 

4) ympäristöterveydenhuolto. 

 

Maaseudun kehittäminen 

 

Maaseudun kehittämisen tavoitteena on edistää ja lisätä kestävää kasvua ja hyvinvointia elin-

voimaisella maaseudulla. Tavoiteltavia vaikutuksia ovat muun muassa, että maaseutualuiden 

perusrakenteet ja yritystoiminnan yleiset edellytykset ovat kunnossa, maaseudun elinkeinotoi-

minta on monipuolista, asukkaiden elämänlaatu on hyvä ja maaseudun yritykset luovat kasvua 

ja nostavat työllisyysastetta.  

 

Maakuntien tuottamat maaseudun kehittämisen palvelut ovat rahoituspalveluita. Rahoituspalve-

lut sisältävät kaikki rahoituksen hakemiseen ja myöntämiseen liittyvät palvelut, ts. asiakasneu-

vonnan ja neuvottelut asiakkaiden kanssa, koulutuksen, tukien hakemisen, myöntämisen, mak-

samisen ja seurannan. Maatalous- ja maaseutuyritykset sekä maaseudun kehittäjäorganisaatiot 

voivat hakea maakunnasta tai paikallisesta maaseudun kehittämisyhdistyksestä rahoitusta eri-

laisiin hankkeisiin ja investointeihin. Rahoitus myönnetään pääsääntöisesti Manner-Suomen 

maaseudun kehittämisohjelmasta, joka on EU:n maaseuturahaston osarahoittama ohjelma. 

Maakunnat määrittelevät rahoitukselle omat painopisteensä ja valitsevat itse rahoitettavat koh-

teet maa- ja metsätalousministeriön vahvistamien valintakriteerien perusteella. Rahoituspalve-

luissa maakunta toimii palveluiden tuottajana ja Ruokavirasto palveluiden järjestäjänä.  

 

Maatalous- ja elintarviketuotanto 

 

Maatalouden ja elintarviketuotannon palvelukokonaisuuden tavoitteina on muun muassa turvata 

ruuan alkutuotantomahdollisuudet ja jalostus Suomessa sekä luoda edellytyksiä maatalouden 

elpymiselle ja vahvistaa uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen kilpailukykyä. 

Maatalouden ja elintarviketuotannon rahoituspalvelut koostuvat pääosin EU-rahoitteisista ja 

kansallisista tuista. Rahoituspalveluissa maakunta toimii palveluiden tuottajana, Ruokavirasto 

on palveluiden järjestäjä.   

 

Asiakaslähtöisen palvelun varmistamiseksi maakuntien tulee tehdä yhteistyötä maakuntien pal-

velukokonaisuuksien välillä, alueensa kuntien kanssa ja valtionhallinnon kanssa. Maatalouden ja 

elintarviketuotannon palveluita käyttävät asiakkaat käyttävät myös maaseudun kehittämisen 
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palveluita, ympäristöterveyden palveluita ja luonnonsuojelun palveluita. Rahoituspalveluiden 

kautta yhtymäkohtia on myös alueiden kehittämispalveluihin. 

 

Vesi- ja kalatalous 

 

Vesi- ja kalatalouden palveluiden tavoitteita ovat mm.  

 lisätä vesiluonnonvarojen käytöstä ja niihin perustuvista palveluista saata-

via hyötyjä 

 sopeutua ilmastossa tapahtuviin muutoksiin ja hallita sää- ja vesiolojen ääri-

ilmiöihin liittyvät riskit 

 parantaa turvallisuutta ja vesivarojen käytön edellytyksiä sekä tilaa vähen-

tämällä tulvista ja veden niukkuudesta aiheutuvia riskejä varmistamalla ve-

sirakenteiden toimivuus sekä hoitamalla ja kunnostamalla rakennettuja ve-

sistöjä. 

 

Maakunnan vesistötehtäviä ovat tulvariskien hallinta, hydrologisten havaintotietojen tuottami-

nen, vesistön säännöstely, rakennettujen vesistöjen hoito ja kunnostus sekä peruskuivatus- ja 

ojitusasiat. Lisäksi vesistötehtäviin kuuluu vesioikeudellisten lupien ja sopimusten hallinta. Maa-

kuntien vastuulle siirtyviä kalataloustehtäviä puolestaan ovat vapaa-ajankalastuksen kehittämi-

nen ja kalavarojen hoito, yleisen kalatalousedun valvonta sekä kalatalouden elinkeinojen edis-

täminen ja rahoittaminen. 

 

Jokainen maakunta vastaa vesi- ja kalatalouden tehtävistä alueellaan. Maakuntien on kuitenkin 

sovittava päätöksentekoon tarvittavasta valmistelusta ja tehtävien hoidosta yhteistoiminnassa 

siten, että vesistöaluekokonaisuuksien hallinta on varmistettu, tasapuoliseen palveluun tarvitta-

van erityisosaamisen saatavuus on varmistettu kaikissa maakunnissa, tehtävien väliset syner-

giset yhteydet hyödynnetään, ja että EU-tehtävien vaikuttavuus ja velvoitteiden hoito on var-

mistettu.  

 

Ympäristöterveydenhuolto 

 

Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on hyvälaatuinen talousvesi, terveellinen asuin- ja 

elinympäristö, turvalliset elintarvikkeet, terveet ja hyvinvoivat eläimet sekä toimivat eläinlääkä-

ripalvelut. Tavoitteena on myös, että elinympäristöön vaikuttavan toiminnan harjoittaja tunnis-

taa toimintansa aiheuttamat riskit ja seuraa niihin vaikuttavia tekijöitä siten, että terveyshaitto-

jen syntyminen estyisi.  

 

Ympäristöterveydenhuollon palveluja ovat mm. elintarvikevalvonta ja eläinlääkäripalvelut sekä 

STM:n hallinnonalalla terveydensuojeluvalvonta ja tupakkalain valvonta. Maakuntien ympäristö-

terveydenhuollon palveluissa tehdään valvontakäyntejä, käsitellään ilmoituksia, myönnetään lu-

pia, annetaan neuvontaa, ohjataan, koulutetaan, otetaan näytteitä, annetaan lausuntoja, teh-

dään päätöksiä ja varaudutaan erityistilanteisiin. Tehokkaan toimeenpanon edistämiseksi hyvä 

yhteistyö maakunnan muiden toimijoiden kanssa on erittäin tärkeää. Ympäristöterveydenhuollon 

kokonaisuudella on yhdyspintoja erityisesti terveydenhuoltoon, pelastustoimeen, alkoholihallin-

toon, vesihallintoon ja maankäyttöön, maa- ja elintarviketuotannon palveluihin, vesi- ja kalata-

louspalveluihin sekä maaseudun kehittämisen palveluihin. 

 

7.2 Simulointitilaisuudet  

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti tammikuussa 2018 Oulussa, Mikkelissä ja Tampereella 

simulointitilaisuudet, joiden aiheena oli tulevien maakuntien ja ministeriön toimialan välinen 

vuorovaikutus. Tilaisuuksien tarkoituksena oli harjoitella jatkossa syksyisin käytäviä ministeriön, 

Ruokaviraston ja maakuntien välisiä keskusteluja, joissa muodostetaan osallistuvien tahojen yh-

teiset ruoka- ja luonnonvarasektorin tilanne- ja tulevaisuuskuvat ja pyritään yhdenmukaista-

maan EU-tehtävien hoidon ja raportoinnin tavat. Simuloinnilla pyrittiin myös kartoittamaan maa-

kuntien odotuksia maa- ja metsätalousministeriön Ruokavirastoon, Luonnonvarakeskukseen,
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Suomen ympäristökeskukseen, Suomen metsäkeskukseen, Metsähallitukseen, Suomen riista-

keskukseen ja Maanmittauslaitokseen kohdistuvasta tulosohjauksesta.  

 

Simulointitilaisuuksissa painopiste oli tulevan yhteistyöprosessin testaamisessa, ei maakuntauu-

distuksen ja maakuntien organisoitumisen valmistelussa. Simulointitilaisuuksissa maakuntien 

edustajat kertoivat ruoka- ja luonnonvaratehtävien tilanteesta ja tulevaisuuskuvasta alueella, 

organisoitumisen vaihtoehdoista sekä odotuksista MMM:n toimialalle. Maa- ja metsätalousminis-

teriön, ELY-keskusten, Maaseutuviraston ja Elintarviketurvallisuusviraston edustajat esittelivät 

hallinnonalan nykytilaa ja maakuntauudistuksen tuomia muutoksia ruoka- ja luonnonvarasekto-

rille. Esitysten teemoja olivat:  

 suomalainen ruoka ja uusiutuvat luonnonvarat 

 kalatalouspalvelujen uudet järjestelyt maakuntauudistuksessa 

 maakuntien vesihaasteet ja niihin vastaaminen 

 luonnonvaratehtävät maakunnissa 

 ruoka- ja elintarviketalous ja maaseutu 

 maksajavirastotehtävät maakunnissa 

 turvallinen ruoka ja terveet eläimet 

 julkisen talouden suunnitteluprosessi 

 uudenlaisten keskustelujen mahdollisuudet maakuntauudistuksessa. 

 

Tilaisuuksissa sekä nykyisen aluehallinnon ja kuntien toteumatiedoista muodostui tilannekuva, 

jonka perusteella maa- ja metsätalousministeriö toimitti valtiovarainministeriölle raportin sekto-

rin tehtävien ja kustannusten kehityksestä. Valtiovarainministeriö hyödynsi raporttia maakun-

tien yleiskatteellisen rahoituksen tasoa käsittelevissä maakuntalain 13§ mukaisissa neuvotte-

luissa. Sektorikohtaiset raportit ovat myös osa julkisen talouden suunnitelman laadintaproses-

sia.  

 

7.2.1 Simulointitilaisuuksien johtopäätöksiä 

Maa- ja metsätalousministeriön raporttien mukaan simulointitilaisuuksien koettiin olleen hyödyl-

lisiä eri toimijoiden välille syntyneen vuorovaikutuksen ja tietojen vaihtamisen ansiosta. Tilai-

suuksissa syntyi aktiivista keskustelua, joka käsitteli laajasti ruoka- ja luonnonvarasektorin ti-

lannetta ja tulevaisuudennäkymiä. MMM:n toimiala sai kiitosta aktiivisesta yhteistyön rakenta-

misesta.  

 

Kuten muissakin simulointikokonaisuuden tilaisuuksissa, myös maa- ja metsätalousministeriön 

johtamissa simulointitilaisuuksissa pohdittiin sitä, miten hallinnonalalla pystytään tulevaisuu-

dessa keräämään ja käyttämään tietoa entistä paremmin hyväksi toiminnan vaikuttavuuden ja 

tehokkuuden parantamiseksi. Keskeiseksi kysymykseksi nousi se, mikä tieto on oleellista ja mille 

alustalle tietopohjaa rakennetaan. Myös maakuntien välisen yhteistyön sujuvuus oli tärkeä kes-

kustelunaihe. Varsinkin vesi- ja kalataloustehtävissä riittävän osaamisen varmistaminen ja yli 

maakuntarajojen virtaavien vesistöjen hoito edellyttävät maakuntien tiivistä yhteistyötä.   

 

Simuloinneissa huomattiin, että selvennystä vaativa asia on maksajavirastotehtävät, joista Maa-

seutuvirasto järjestää koulutusta. Lisäksi todettiin, että staattisesta tilannekuvasta olisi hyvä 

siirtyä kohti eteenpäin katsovaa tulevaisuuskuvaa, joka tukisi alan kehitystä lyhyellä ja pitkällä 

aikavälillä.
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8 Maakuntauudistus liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) hallinnonalalla 

 

Hallituksen esityksen mukaisen maakuntalain 6 § mukaan maakunta hoitaisi sille lailla säädet-

tyjä liikennetehtäviä, joita ovat liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneturvallisuus, tie- ja lii-

kenneolot, alueellinen tienpito, maankäytön yhteistyö, toimintaympäristöä koskevien tietojen 

tuottaminen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun sekä yksityisteitä ja liikkumisen 

ohjausta koskevat valtionavustustehtävät. Lisäksi maakunta voisi hoitaa liikennepalveluiden 

maakunnallista kehittämistä ja järjestämistä, julkisen henkilöliikenteen suunnittelua ja järjestä-

mistä ja sitä koskevia valtionavustustehtäviä sekä saaristoliikenteen suunnittelua ja järjestä-

mistä. 

 

Maakuntien yleiskatteellinen rahoitus sisältää julkisen henkilöliikenteen (ns. ELY-osuus), liikku-

misen ohjauksen määrärahan, Merenkurkun liikenteen rahoituksen, valtionavustuksen lento-

paikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon ja valtionavustuksen yksityisteiden kunnossapitoon ja pa-

rantamiseen (tieavustukset). Suurin osa rahoituksesta säilyy erillisrahoituksena: alueellinen 

tienpito, saariston yhteysalusliikenteen ostot ja kehittäminen, yksityisteiden avustuksista yksi-

tyistielautat ja laituripaikat sekä lentoliikenteen ostot. 

 

Maakuntien henkilöstön henkilöstömenot rahoitetaan yleiskatteellisesta rahoituksesta. Liikenne-

tehtävien tehokkaan hoitamisen kannalta on tärkeää, että tehtäviin on saatavilla heti maakun-

tien aloittaessa riittävä henkilöstö ja monipuolinen osaaminen. 

 

Valtion maantieverkko säilyy edelleen valtion omaisuutena yhtenäisyyden säilyttämiseksi. Tien-

pito on maakunnille toimeksiantotehtävä, ja tienpitoalueen vastuumaakunnat saavat sopimus-

pohjaisen rahoituksen sitä varten valtion erillisrahoituksena. Tienpitäjänä toimii Liikennevirasto, 

jonka hallussa maantieverkko on ja joka jatkossa vastaa pääasiallisesti tienpidon järjestämisen 

ohjauksesta ja neuvottelumenettelystä.  

 

Maakuntien on sovittava niille kuuluvien tienpidon tehtävien hoitamisesta yhteistoiminnassa 

enintään yhdeksällä tienpitoalueella. Yhteistyösopimuksessa on sovittava tienpidon tehtävien 

järjestämisestä sekä tienpitoalueen maakuntien toimivallan ja vastuiden jakautumisesta. 

 

Liikenteen ja tienpidon tehtävien hoitamiseen liittyen käydään Liikenneviraston ja maakuntien 

välinen substanssikeskustelu ja muu tarpeellinen vuorovaikutus. Vuorovaikutus muodostuu: 

 huhti-toukokuussa pidettävästä seuraavan vuoden toiminnan suunnittelua 

raamittavasta toiminnansuunnitteluseminaarista  

 syksyllä sopimusmenettelystä tienpitoalueen vastuulla olevien tienpitoteh-

tävien hoitamisesta 

 informaatio-ohjauksesta, koulutuksesta ja vapaamuotoisista tapaamisista 

johdon ja asiantuntijoiden kesken 

 maakuntien kannanotoista liittyen liikenne- ja viestintäministeriön JTS-eh-

dotukseen VM:lle. 

 

Lisäksi tienpitoa ohjataan tarvittavin toimintalinjoin, ohjein ja määräyksin sekä yhteisesti sovi-

tuin toimintatavoin (esim. hankinnan ohjeistus). Maakunnat ja Liikennevirasto käyttävät ja yllä-

pitävät yhteisiä rekistereitä ja tietojärjestelmiä 

 

8.1 LVM:n hallinnonalan tienpidon simuloinnit 2017-2018 

LVM ja Liikennevirasto simuloivat yhteistyötä maakuntien kanssa sekä Keski-Suomen että Var-

sinais-Suomen ELY-keskusten ja niiden alueen maakuntaliittojen johdon kanssa kesällä 2017. 

Simulointeja jatkettiin syksyn aikana muun muassa uusintasimuloinnissa Varsinais-Suomen 

kanssa marraskuussa sekä simuloinnilla Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kanssa marraskuussa 

sekä Kanta-Hämeen, Uudenmaan ja Pirkanmaan simuloinnissa joulukuussa.  Simuloinnit toivat 

hyvää tietoa lainsäädännön ja toimintamallien valmisteluun.
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Keskeisiä aiheita simuloinnissa olivat:  

 tienpidon tehtävien järjestäminen ja niihin liittyvä ohjaus ja yhteistyö 

 tienpidon erillisrahoituksen kohdistaminen maakuntiin ja niihin liittyvä ta-

lousprosessi 

 ylimaakunnallinen yhteistyö ja tienpidon yhteistyösopimus   

 

LVM:n, Liikenneviraston ja ELY-keskusten yhteistyönä valmisteltiin tienpidon sopimuksen luon-

nosta maalis-kesäkuussa 2018.  Tienpidon sopimuksella tienpitäjä ja tienpitoalueen maakunnat 

sopivat tienpidon tehtävien hoitamiseksi käytettävissä olevasta rahoituksesta ja sen suuntaami-

sesta, maanteiden kuulumisesta kunnossapitoluokkiin, tienpitoa koskevista tavoitteista ja toi-

mintatavoista, varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä, tienpidon omavalvonnan järjestämi-

sestä, toimintaa ja taloutta koskevista tavoitteista sekä raportoinnista, muista tarpeellisista 

maakunnan tienpitoa koskevista asioista.  

 

Lisäksi talouden tietojärjestelmien valmistelu aloitettiin keväällä 2018 yhteistyössä VM:n, LVM:n, 

Liikenneviraston, ELY-keskusten ja Vimanan kanssa; työssä on tavoitteena luoda talousasioiden 

hoitoon malli Liikenneviraston ja maakuntien välille.  
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9 Johtopäätöksiä simuloinnista  

 

Maakunta- ja sote-uudistuksen simulointikokonaisuus on ollut pitkä prosessi, johon on osallistu-

nut satoja henkilöitä niin ministeriöistä, valtion virastoista kuin maakunnista. Prosessi jatkuu 

kesän ja syksyn 2018 aikana maakuntien koetalousarvion laadinnalla. Tämä luku kokoaa yhteen 

yleisiä johtopäätöksiä ja havaintoja simuloinnista syksyn 2017 ja alkukesän 2018 väliseltä ajalta. 

Ministeriöiden maakuntien kanssa käymät yksittäiset neuvottelut ja neuvottelukohtaiset palaut-

teet on käsitelty aiemmin tässä raportissa.  

 

Simuloinnin onnistumisen arvioinnissa käytettyjä työkaluja ovat olleet simulointineuvottelujen 

palautekyselyt sekä simuloinnin purkutilaisuudessa 25.5.2018 käydyt keskustelut ja tilaisuuden 

osallistujien tuottamat kehitysehdotukset.  

 

9.1 Simuloinnin puheenaiheet ja johtopäätökset 

Simulointi oli ennen kaikkea oppimisprosessi, jonka aikana tunnistettiin useita kehittämiskoh-

teita niin maakuntien ja valtion välisessä kumppanuudessa kuin eri toimijoiden toimintatavoissa. 

Lisäksi simulointi auttoi havaitsemaan merkittäviä puutteita esimerkiksi maakuntien muutoskus-

tannusten rahoituksessa. Tämä simulointikeskusteluissa selkeästi esiin noussut huoli johti sii-

hen, että hallitus antoi kevään 2018 kehysriihen yhteydessä kannanoton, jonka mukaan hallitus 

turvaa maakuntien rahoituksen riittävyyden ja uudistuksen sujuvan alun. Kannanoton mukaan 

muutoskustannuksia tarkastellaan vuoden 2018 aikana osana koetalousarvion laadintaa, ja mi-

käli muutoskustannukset vaarantavat yleiskatteellisen rahoituksen riittävyyden, tähän varaudu-

taan seuraavassa kehysprosessissa. Näin ollen simuloinnilla saavutettiin myös konkreettisia tu-

loksia, jotka helpottavat maakuntien asemaa uudistuksen toimeenpanossa. Simuloinnin koko-

naisarvo määräytyy kuitenkin sen perusteella, kuinka hyvin havainnot prosessista pystytään 

hyödyntämään seuraavia valtion ja maakuntien välisiä neuvotteluja suunnitellessa ja yhteistyötä 

rakentaessa.  

 

9.1.1 Suitsutetut ja parjatut tilannekuvat 

Eräs neuvotteluiden palautekyselyissä ja simuloinnin purkutilaisuudessa eniten puhuttaneista 

asioista olivat maakuntien tilannekuvat. Vastausjakaumien ja avovastauksien kommenttien pe-

rusteella useimmat pitivät tilannekuvia vähintään kelvollisina havainnollistuksina maakuntien ti-

lanteesta. Parhaimmillaan tilannekuvia kuvailtiin maakuntien edustajien toimesta erinomaisiksi, 

loistaviksi ja positiiviseksi yllätykseksi. Näiden vastaajien mielestä tilannekuvat vaativat lähinnä 

hienosäätöä. Osa osallistujista ei kuitenkaan allekirjoittanut tilannekuvien näkemyksiä, vaan piti 

niitä irrallisina todellisuudesta: ”Tilannekuvan tietopohja on karkea ja taloustiedot eivät vastaa 

todellisuutta.” Palautteessa ei eritelty tarkkoja kohtia tai mittareita, joissa tilannekuvat erosivat 

todellisuudesta. 

 

Myös mittaristojen kattavuudesta oli eriäviä mielipiteitä. Monet pitivät etenkin KUVA-mittariston 

371 mittaria liian suurena määränä, jota tulisi karsia tilannekuvan selkiyttämiseksi. Toiset taas 

kaipasivat tilannekuviin yleisesti enemmän numeroita ja ”kovia faktoja”, joita laadullinen tilan-

nekuva täydentäisi. Tilannekuviin toivottiinkin enemmän analyyseja ja maakuntien välisiä ver-

tailuja: ”Arviointiraportteihin olisi jatkossa hyvä sisällyttää myös tarkempia analyysejä siitä, 

mistä johtuen/minkä ansiosta joissakin maakunnissa on onnistuttu joissakin asioissa muita pa-

remmin. Tämä auttaisi muita maakuntia oman toiminnan analysoinnissa ja kehittämisessä.” 

”Pelkkä maininta ongelmista ei vie eteenpäin, ellei näköpiirissä ole parannusta tai keinoja ongel-

mien ratkaisemiseen.” Toisaalta on hyvä huomioida, että tilannekuvien tarkoitus oli esittää poik-

kileikkaava näkemys maakunnan tilanteesta sekä nostaa esiin maakunnittaisia ongelmia, jotta 

niihin voidaan neuvotteluissa ja muissa yhteistyöelimissä etsiä kestäviä ratkaisuja.  
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Vastausten hajautuminen tilannekuvien kattavuuden suhteen puhuu sen puolesta, että tilanne-

kuviin tarvitaan jatkossakin sekä laadullinen että määrällinen osio. Satoja indikaattoreita sisäl-

tävien Excel-taulukoiden tulkinta vaatii aikaa ja tietämystä mittariston toiminnasta, minkä vuoksi 

ne eivät välttämättä ole optimaalisia tietolähteitä kaikille maakuntien ja ministeriöiden työnte-

kijöille. Laadulliset osiot selkeyttävät tuloksia ja taustoittavat muutoksia, joita numerot ja indi-

kaattorit kuvaavat. Toisaalta taas tiedon vertailtavuuden vuoksi myös määrällisten mittaristojen 

ja laskentakaavojen tulee olla kaikkien osapuolten käytössä.  

 

Kaiken kaikkiaan tilannekuviin liittyvistä kommenteista on pääteltävissä, että niin valtioneuvos-

ton kuin maakuntien puolella toisissa tilannekuvissa onnistuttiin paremmin kuin toisissa. Syitä 

tälle on varmasti monia, joista yksi todennäköinen syy on eri toimijoiden erilaiset tavat kerätä 

tietoa. Mittaristojen erilaisuudesta johtuen eri asiat painottuivat tilannekuvissa, mikä saattoi ai-

heuttaa kritiikin tilannekuvien tietojen todenmukaisuudesta. Toinen syy on toistaiseksi puutteel-

linen vuoropuhelu ja yhteistyö maakuntien ja ministeriöiden välillä. Näitä ongelmia käsitellään 

laajemmin alempana.  

 

9.1.2 Aikataulu liian tiukka – paitsi itse neuvotteluissa 

Aikataulu tunnistetiin jo ennen simuloinnin alkua erittäin tiukaksi ja vaativaksi, sillä neuvottelut 

oli tiivistetty muutamaan kuukauteen. Palautekyselyissä niin maakuntien kuin valtioneuvoston 

edustajat myönsivät, että aikataulujen kireyden takia neuvotteluihin ei pystytty valmistautu-

maan niin hyvin kuin muuten olisi ollut mahdollista. Erityisen paljon tiukan aikataulun koettiin 

vaikuttaneen tilannekuvien valmisteluun ja ennakkomateriaaleihin perehtymiseen ennen neu-

votteluja. Neuvottelutapahtumien sijoittuminen lyhyelle ajalle johti siihen, että raportteja edel-

lisistä neuvotteluista sekä ennakkomateriaaleja seuraavia neuvotteluja varten saapui osallistu-

jien käyttöön pahimmillaan vain joitakin päiviä ennen neuvotteluajankohtaa.  

 

Tulevaisuutta ajatellen osallistujat toivoivat neuvottelupäivämäärien lyömistä lukkoon hyvissä 

ajoin ennen neuvotteluja. Lisäksi niin palautekyselyissä kuin simuloinnin purkutilaisuudessa toi-

vottiin ohjauskokonaisuutta havainnollistavaa vuosikelloa tai prosessikaaviota, johon olisi mer-

kitty ennakkomateriaalien toimittamisen ja neuvottelujen vuosittaiset ajankohdat.  

 

Vaikka simulointikokonaisuuden aikataulua pidettiin yleisesti liian kireänä, olivat neuvotteluihin 

osallistuneet henkilöt pääosin tyytyväisiä itse neuvottelutapahtumiin varattuihin aikoihin: ”Aika 

oli enemmän kuin sopiva, lyhyemmät eivät toimi, kun on niin paljon keskusteltavaa.” Aluekehit-

tämisen keskusteluiden kyselyssä todettiin, että keskustelutilanteessa aikataulussa pysyminen 

vaati osallistujilta hyvää valmistautumista ja keskusteluagendan napakkaa seuraamista sekä 

osallistujajoukon rajaamista sopivan pieneksi: ”suuri määrä osallistujia ei välttämättä ole tehok-

kain malli, toisaalta osallistujia pitäisi fokusoida keskusteluaiheiden perusteella enemmän.” Mi-

nisteriöiden puolelta useiden henkilöiden osallistuminen simulointiprosessin neuvotteluihin oli 

tietoinen valinta, jonka avulla pyrittiin levittämään oppia prosessin kulusta ja neuvotteluista laa-

jemmalle virkamiesjoukolle. Laajan osallistujaporukan tuomat positiiviset vaikutukset kuitenkin 

saattoivat kuitenkin osittain vesittyä sen takia, että ihmisten osallistuessa vain yksittäisiin tilai-

suuksiin heidän kykynsä arvioida monialaisen maakunnan ohjauksen kokonaisuutta saattoi 

jäädä toivottua heikommaksi. Sama ongelma tuli palautteessa ilmi myös maakuntien edustajien 

kohdalla.  

 

9.1.3 Teemat pääosin kunnossa, agendaa voi selkeyttää 

Osallistujat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä neuvottelujen teemoihin ja kokivat, että aihepiirit 

käsittelivät maakunnille keskeisiä ja tärkeitä asioita. Toisaalta aihepiireihin toivottiin myös vii-

lauksia ja tarkennuksia ennen seuraavaa neuvottelukierrosta.  
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Yleisin palautteessa annettu kommentti neuvottelujen aiheisiin liittyen oli toive talouden vah-

vemmasta linkittymisestä eri hallinnonalojen neuvotteluihin (aluekehittäminen, sote, pelastus-

toimi). Osa vastaajista koki, että talousasioiden keskittyminen valtiovarainministeriön neuvotte-

luun jätti muut neuvottelut liian strategiselle ylätasolle, jossa hyvien ajatusten toteutumismah-

dollisuuksia oli vaikea arvioida toimialan rahoituksen tasoon liittyneiden epävarmuuksien vuoksi. 

Toiset puolestaan pitivät strategisen tason neuvottelua kaikkia osapuolia hyödyttävänä ja olivat 

tyytyväisiä siihen, ettei valtioneuvosto ohjannut maakuntia liian yksityiskohtaisesti operatiivi-

sissa kysymyksissä.  

 

Edelliseen viitaten neuvottelujen agendaan toivottiin lisää selkeyttä ja priorisointia kunkin maa-

kunnan kannalta tärkeimpiin kysymyksiin. Aluekehittämisen keskusteluissa muutama vastaaja 

huomautti, että keskustelut aaltoilivat etukäteen pohdittujen aihepiirien ulkopuolelle. Tämän ta-

kia ministeriöiltä toivottiin, että keskustelujen teemat päätettäisiin yhdessä jo hyvissä ajoin, 

jotta ennakkomateriaaleja voitaisiin suunnata paremmin neuvottelujen teemojen mukaisiksi ja 

molemmat osapuolet pystyisivät keskittymään ratkaisujen etsimiseen: ”Agendan laadinta vaatii 

rohkeutta tehdä valintoja, kaikkea (tärkeää) ei pysty yhdessä keskustelussa käymään läpi.” 

Sama toive priorisoinnista ja neuvottelujen oikean tarkkuustason löytämisestä toistui myös so-

siaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön palautekyselyissä: ”Ehkä jako isot - pienet 

asiat tai lyhyet - pitkät asiat antaisi rakenteeseen hahmotusta.”  Simuloinnin purkutilaisuudessa 

alivaltiosihteeri Päivi Nerg totesi, että tulevaisuudessa vallan ja vastuun sekä talouden ja toi-

minnan yhteyksiin tulee käyttää enemmän huomiota jo neuvottelujen asialistoja suunnitellessa.   

 

Keskustelujen aihepiirien priorisoinnista tulee kuitenkin huomauttaa, että osa vastaajista koki 

sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien vieneen tärkeydestään huolimatta liikaa aikaa muilta 

teemoilta aluekehittämisen ja maakuntalain 13§ mukaisissa neuvotteluissa. Jotkut osallistujat 

kokivat muiden tehtävien tulleen jopa täysin ohitetuksi ja soten kautta määritellyiksi: ”Luopukaa 

jo termistä non-sote! On jopa vähän loukkaavaa, että kaikki muut kuin sote-asiat ikään kuin 

alistetaan soten alle.”   

 

9.1.4 Neuvottelujen yhteydet ja valtioneuvoston yhtenäisyys – toiveena pu-

hetta, ei enää poteroita 

Riippumatta neuvottelusta tai palautekyselystä, neuvottelujen väliset yhteydet ja valtioneuvos-

ton yhtenäisyys neuvottelujen aikana nähtiin yhtenä tärkeimmistä kehityskohteista tulevaisuutta 

varten. Neuvotteluiden jälkeen saadun palautteen perusteella valtioneuvoston yhtenäisyys ja 

sen kehittäminen nostettiinkin simuloinnin purkutilaisuuden teemaksi.  

 

Valtioneuvoston yhtenäisyyden puute näkyi osallistujien mukaan neuvotteluissa monin tavoin. 

Tärkein merkki koordinoinnin puutteesta oli useiden vastaajien mielestä se, että yhteydet eri 

simulaatiotapahtumien välillä jäivät epäselviksi. Osallistujat kokivat, että hyvin sujuneiden neu-

votteluiden jälkimakua laimensi se, että maakunnille jäi epätietoisuus siitä, vaikuttivatko kes-

kustelut myöhempään valmisteluun tai valtioneuvoston sisäisiin ohjausprosesseihin. ”Keskuste-

lujen tulisi johtaa jatkotoimenpiteisiin, ei riitä, että asioista keskustellaan, keskustelujen tulee 

johtaa johonkin.” Erityisen vahvasti tämä tunne tuli esille aluekehittämisen ja pelastustoimen 

neuvotteluiden kohdalla: ”Jäsennys ja yhteisen ymmärryksen luominen neuvottelun lopputulok-

sista ja kytkennästä maakuntalain 13§ mukaisiin neuvotteluihin tarvitaan. Ei vielä täysin selvillä. 

Mikä on keskustelun tarkoitus ja lopputulokset?”  

 

Toinen esiin noussut valtioneuvoston yhtenäisyyden ongelma liittyi neuvotteluissa käytettyyn 

tietoon ja sen keräämisen ja analysoinnin tapoihin. Yhteinen tieto, tilannekuva, datapohja, mit-

tarit ja yhteensopivat järjestelmät esitettiin yhtenä tärkeimmistä kehityskohteista sekä neuvot-

telujen palautekyselyissä että simuloinnin purkutilaisuuden kaikissa harjoitusryhmissä: ”Pitää 

luoda yksi tilannekuvapohjustus ainakin indikaattorien osalta. Nyt syntyy monta tietopankkia ja 

kokonaisuudesta tulee vaikeasti hahmotettava.” Palautteissa toivottiin vuoropuhelun kautta syn-

tyvää yhteistä käsitystä siitä, miten maakuntia ohjeistetaan tilannekuvien kasaamisessa ja mit-

tareiden käytössä. Ministeriön puolelta purkutilaisuudessa todettiin, että yhteisten tietopohjien 
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luominen on esitetyistä muutoksista sikäli yksinkertaisin, että kaikilla osapuolilla on yhteinen 

tahtotila, mikä tekee yhteisen tietopohjan ja järjestelmien kehittämisen mahdolliseksi: ”Jatkossa 

on mahdollista ja toivottavaakin, että eri sektorikohtaiset tilasto- ja indikaattoriaineistot ´har-

monisoituvat´ ja niiden yhteiskäyttöä lisätään sekä ministeriö- että maakuntaorganisaation ta-

solla.” Samalla kuitenkin todettiin, että pelkkä tieto ei ratkaise yhteisen ohjauksen haasteita. 

Takana täytyy olla molemminpuolinen luottamus ja konteksti, johon tieto kiinnittyy ja saa mer-

kityksen. 

 

Neuvottelujen häilyvät yhteydet toisiinsa sekä tietopohjien erilaisuus liittyvät samaan ilmiöön, 

joka tunnistettiin simuloinnin aikana niin maakuntien kuin valtioneuvoston edustajien puolella: 

valtioneuvoston siilomainen ja vahvasti sektoreihin jakautuva toimintatapa ja -rakenne. Simu-

loinnin purkutilaisuudessa kaksi kolmesta tärkeimmästä kehityskohteesta maakuntien ja valtio-

neuvoston yhteistyön ja ohjaamisen osalta käsitteli juuri tätä ongelmaa. Purkutilaisuudessa sek-

torikohtaisuuden poistamisen todettiin vaativan ajattelutavan muutosta tilanteessa, jossa tarvi-

taan sekä eri sektoreiden vahvaa substanssiosaamista että yhteisiä tavoitteita ja pelisääntöjä, 

joiden pohjalle valtion ja maakuntien välinen yhteistyö rakentuu. Sektoriajattelun tilalle toivottiin 

ratkaisunhakuisempaa ajattelutapaa. Ministeriöissä tunnistettiin nykyisten asemien vakiintu-

neen historian saatossa vahvoiksi, minkä takia muutos tulee olemaan haasteellinen. Valtioneu-

voston yhtenäisyyttä on pyritty parantamaan simuloinnin aikana (ks. luku 2), mutta palautteiden 

(ja ministeriöiden oman arvion) perusteella matka on vielä pitkä: ”Nyt tuntui, että jokainen mi-

nisteriö katsoi asiaa enemmän tai vähemmän oman siilonsa sisältä.” ”Enemmän yhteistyötä mi-

nisteriöiden kesken ja yhteistä keskustelua. Nyt ministeriöt näyttäytyivät yksittäisinä eri keskus-

teluissa.” Valtioneuvoston sisäisen vuorovaikutuksen kehittämisen ohella tulee ottaa huomioon, 

että vuorovaikutuksen kehittämisessä ja avoimuuden edistämisessä myös maakuntien tulee 

tehdä alueellaan töitä sen eteen, että eri toimialojen ja maakunnan alueiden tarpeet kuullaan.  

 

Simuloinnin purkutilaisuudessa pohdittiin malleja, joissa eri ministeriöiden neuvotteluihin osal-

listuvat henkilöt kokoontuisivat laajalla kokoonpanolla ennen maakuntien neuvottelujen alkua ja 

kävisivät läpi jokaisen ministeriön neuvotteluteemat. Tällaisissa esineuvotteluissa pystyttäisiin 

muodostamaan kokonaisvaltaisempi kuva maakunnan tilanteesta sekä sopimaan tarkemmin mi-

nisteriöiden ja yksittäisten virkamiesten rooleista neuvotteluprosessissa. Purkutilaisuudessa 

myös ehdotettiin usean työryhmän toimesta, että eri hallinnonalojen maakunnittaiset neuvotte-

lut voitaisiin järjestää yhden maakunnan osalta samana päivänä siten, että eri ministeriöiden 

edustajat olisivat enemmän mukana toisten ministeriöiden johtamissa neuvotteluissa. Yhteinen 

neuvottelupäivä olisi esityksen mukaan näyttö ajattelutavan muutoksesta ja uudenlaisesta dia-

logista niin valtioneuvoston sisällä kuin maakuntien ja valtioneuvoston välillä. Yhden neuvotte-

lupäivän malli korostaisi huomattavasti neuvottelujen valmistelun ja jatkuvan dialogin ja tilan-

nekuvan tarvetta. Neuvottelujen keskittämisen ongelmaksi voisi kuitenkin muodostua se, että 

neuvotteluissa yllättäen esiin nouseviin haasteisiin ei välttämättä ehdittäisi etsiä vastauksia neu-

vottelukierroksen aikana.  

 

9.1.5 Yhteenveto 

Simulointiprosessi paljasti sen, ettei maakuntien ja valtioneuvoston yhteistyö ja maakuntien oh-

jausprosessi ole vielä valmis tai täydellinen. Tätä tuskin kukaan odottikaan, sillä sote- ja maa-

kuntauudistukseen liittyy kokonaisuutena monia kysymyksiä, joiden vastaukset ovat vasta val-

mistumassa. Työ on kesken niin valtionhallinnossa kuin maakunnissa, mikä vaikeutti simuloin-

tien toteutusta ja asetti paineita aikatauluihin ja asiakysymyksiin. Simuloinnin purkutilaisuu-

dessa osallistujat antoivat kokonaisuudelle kouluarvosanan 6½.  

 

Simulointia arvioidessa on hyvä ottaa huomioon, että simulointikierroksella ministeriöiden edus-

tajat neuvottelivat maakuntien liittojen ja muiden alueella työskentelevien viranhaltijoiden 

kanssa. Nähtäväksi jää, kuinka neuvottelujen luonne muuttuu, kun maakunnista neuvotteluihin 

osallistuu jatkossa maakuntien poliittisia päättäjiä, joilla voi olla yhteyksiä myös kansallisen ta-

son politiikkaan. Tällöin myös valtioneuvostossa tulee pohtia, ketkä osallistuvat neuvotteluihin 
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ja edustavatko virkamiehet valtioneuvostoa vai tuleeko mukaan myös maakuntien asioita käsit-

televiä ministereitä tai muita kansallisen tason poliitikkoja. Lisäksi se, ettei maakuntien rahoi-

tuksen määräytymistä ohjaava laki ole vielä voimassa, vaikutti siihen, että rahoituksen tasosta 

puhuminen oli neuvotteluissa varsin pienessä roolissa ja pääpaino oli tiedon keräämisessä ja 

prosessin kulun selkiyttämisessä. Jatkossa, kun rahoituksen raamit ovat selkeämmät ja valtion 

(resurssi)ohjaus tarkempaa, on tärkeää pyrkiä ylläpitämään neuvottelujen ilmapiiri yhtä hyvänä, 

avoimena ja rakentavana kuin simulointikierroksella. Samalla tulee määritellä toimijoiden roolit 

ja neuvottelujen perimmäinen tarkoitus: ovatko neuvottelut enemmän maakuntien ohjaukseen 

vai tietojen jakamiseen keskittyvä prosessi, ja millä tavoin nämä tarkoitukset esiintyvät ja limit-

tyvät valtion ja maakuntien välisessä vuorovaikutuksessa?  

 

Tyydyttävän ja välttävän väliin sijoittuvasta arvosanasta huolimatta simulointiprosessia voi pitää 

monin tavoin onnistuneena. Tavoitteena oli prosessin avulla havaita ehdotettujen lakien mukai-

siin neuvotteluihin liittyviä haasteita ja ongelmia ja levittää tietoa prosessista kaikille osallistu-

ville toimijoille. Edellä kuvattu kritiikki ja kehitysehdotukset muun muassa tilannekuvia, aika-

taulua, talouden ja toiminnan suhdetta sekä valtioneuvoston yhtenäisyyttä ja neuvottelujen vä-

lisiä yhteyksiä kohtaan osoittavat, että aktiiviset ja asiantuntevat osallistujat tunnistivat simu-

loinnin aikana ongelmia, joihin tulee puuttua jatkossa. Simuloinnin purkutilaisuudessa näihin 

ongelmiin esitettiin myös konkreettisia ratkaisuja (esim. neuvottelujen vuosikello). Osallistujat 

kokivat neuvottelujen uskottavuuden kannalta ensiarvoisen tärkeäksi sen, että neuvottelujen 

teemoja ja haasteisiin reagoimista seurataan myös jatkossa (seuraavilla neuvottelukierroksilla), 

eikä prosessi jää irralliseksi muusta toiminnasta. Hyvän pohjan ei pidä antaa rapistua. 

 

Toinen merkki simuloinnin onnistumisesta on, että palautekyselyjen ja purkutilaisuuden perus-

teella selvästi suurin osa osallistujista koki simuloinnin hyödyttäneen ja parantaneen heidän 

edustamansa organisaation kykyä valmistautua tuleviin muutoksiin. Karkeimpien arvioiden mu-

kaan oli ”helppo parantaa, kun lähdettiin nollasta liikkeelle” ja vähimmilläänkin vastaajat totesi-

vat simuloinnin ansioksi sen, että se lisäsi osallistujien kokemusta uudenlaisessa neuvotteluti-

lanteessa toimimisesta. Simuloinnista enemmän irti saaneet näkivät, että simulointikokonaisuus 

nosti esiin uusia näkökulmia maakuntien ja valtion toimintaan, paransi vuorovaikutusta, selkeytti 

maakuntien ohjausta ja niitä raameja, joiden puitteissa uudistusta tehdään. Työ paremman vuo-

rovaikutuksen, avoimuuden ja yhteistyön edistämiseksi eteni läpi simulaatioprosessin hyvässä 

yhteishengessä ja jatkuu edelleen.  

 

Kommentit valtiovarainministeriön palautekyselyn lopputerveisistä tiivistävät prosessin osu-

vasti: 

 

”Kannustusta kaikille osapuolille kritiikistä huolimatta. Harjoitus on vaikea.” ”Ottaen huomioon 

aikataulun, jolla valmistelu ja toteutus tehtiin, se ei ollut huono suoritus.” 

 

”Henki maakunnan ja ministeriöiden välillä oli kriittisestä keskustelusta huolimatta hyvä ja eväät 

kehitystyöhön ovat tältä osin olemassa.” 

 

”Siihen nähden, kuinka sekavaa oli, mitä näihin neuvotteluihin ja keskusteluihin tulee, lopputu-

lema oli erittäin myönteinen. Hyödyllinen yhdessä oppimisen, tiedon ja ymmärryksen lisäämisen 

prosessi.”  

 

”Hyvä alku, tästä parannetaan!” 
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Simuloinnin opit tiivistettynä 

 

 Tarvitaan yhteinen tietopohja ja jaettu ymmärrys tiedon tulkitsemisen tavoista. 

 

 Tilannekuvat on hyvä jakaa sekä laadulliseen että määrälliseen osioon. 

 

 Aikataulujen tulee olla kaikille tiedossa hyvissä ajoin. Yksi ratkaisu voisi olla maa-

kuntien ohjauksen vuosikello. 

 

 Neuvottelujen agendaa tulee noudattaa. Selkeä agenda ja asioiden priorisointi mah-

dollistavat paremman ennakkovalmistautumisen.  

 

 Neuvottelujen tarkoitusta ja seurantaa tulee täsmentää; mihin neuvotteluilla pyri-

tään, miten sovittujen toimenpiteiden toteutumista seurataan? 

 

 Neuvottelujen välisiä yhteyksiä tulee tiivistää. 

 

 Ministeriöiden välinen yhteistyö ei ole vielä toivotulla tasolla. On tarve sektorirajat 

ylittävälle yhteistyölle ja vuoropuhelulle. 

 

 Vuoropuhelun ministeriöiden ja maakuntien tulee olla avointa, jatkuvaa ja eteen-

päin katsovaa.  
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