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Miksi maakuntauudistus tehdään?

Asiakaslähtöisyys

Avoimuus

Toimintatapojen muutos

Hallinnon sujuvoittaminen

Toimivammat palvelut

Kansalaisten suorat 
vaikutusmahdollisuudet

Taloudellisen kasvun 
edistäminen

Kustannustehokkuus

Tarkoituksena
on edistää 
ihmisten

ja yritysten
toimintaa

Hallinto
on palvelua

Vuorovaikutus



Maakunta- ja sote-uudistuksen perusviestit

1. Hyvinvoiva ja elinvoimainen Suomi meille kaikille

Julkisrahoitteiset palvelut järjestetään tehokkaasti. Voimavarojen 
kokoaminen turvaa julkiset palvelut myös tulevaisuudessa kaikkialla 
Suomessa.

2. Monialainen maakunta tarjoaa sinulle 
asiakaslähtöiset palvelut

Voit valita palvelusi nykyistä monipuolisemmin. Asukkaiden 
hyvinvointia edistetään ja yhteiskunta on turvallinen.

3. Päätöksenteko siirtyy lähemmäksi sinua

Sinulla on monipuoliset mahdollisuudet vaikuttaa maakunnan 
toimintaan. Hallinto kevenee: yli 400 toimijan tehtävät siirretään 18 
maakunnan vastuulle.
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Uudistus tulee voimaan 2020

• EK:n valiokunnissa 
41 lakia

• Maantielaki-HE 
eduskuntaan

• Valinnanvapauslaki-
valmistelu

• Valinnanvapauslaki-HE,
• MAKU-II-HE,
• Kasvupalvelu-HE
► eduskuntaan

• Lait hyväksytään 
eduskunnassa

• Lait voimaan

• Maakuntavaalit

2017 2018 2019
2–3/18 5/18 6/18

2020

ESIVALMISTELU
MAAKUNNISSA

VÄLIAIKAISHALLINTO 
MAAKUNNISSA

10/18

MAAKUNTA-
VALTUUSTOT

UUDISTUS 
VOIMAAN



Maakuntavalmistelun tilanne

• Luova-virasto aloittaa yhtä aikaa maakuntien kanssa 2020

• Maakuntalaki HE (MAKU I) liittyvinä lakeineen  odottaa 

valinnanvapauslakiehdotusta maaliskuussa

• MAKU II -paketin eli substanssilakiehdotusten lausunto-yhteenveto 

julkinen (www.alueuudistus.fi), muutokset valmistelussa, HE 

annetaan helmikuussa

• TEM:n kasvupalvelujen järjestämisestä vilkasta keskustelua

• Liikennetehtävät maakuntiin 9-jaolla, määrärahat maakunta-

kohtaisesti, vapaus järjestää mm. lento- ja  rautatieliikennettä
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Kotimaista ruokaa ja 
luonnonvarojen kestävää käyttöä 
elinvoimaiselta maaseudulta



Pinnalla ruoka- ja luonnonvaratehtävien 
järjestämisessä maakunnissa

• EU:n maatalousrahastojen maksajavirastotehtäviä ei 

liikelaitokseen

• Seura- ja harraste-eläinten peruseläinlääkäripalvelujen 

kilpailuttamiskysymyksessä keskustelu on kesken 

• Kalatalous- ja vesitaloustehtävien yhteistoiminnan valmistelu 

on käynnistynyt hyvin

• Vesistöhankkeiden vesioikeudelliset luvat maakuntiin

• tilakeskus huolehtii vesistörakenteista

• selvitykset luvista ja sopimuksista valmistumassa



Maakuntien ja MMM:n toimialan vuorovaikutus 
ruoka- ja luonnonvara-tehtävissä

Ruoka- ja luonnonvarasektorin strategiakeskustelu
• tavoitteena yhteinen strateginen tahtotila

• maakunnille yhteinen

• mukana koko ruoka- ja luonnonvarasektori

Esitykset maakuntaneuvotteluun ja JTS:ään

• ruoka- ja luonnonvaratehtävien tilannekuva

• taloutta ja toimintaa koskevat 

budjettiehdotukset

TOUKO-
KESÄ

LOKA-
MARRAS

Informaatio-ohjaus, 
koulutus, 

vapaamuotoiset 
tapaamiset johdon ja 

asiantuntijoiden 
kesken
esim.

Luonnonvara- ja 

biotalouspäivät, muut 

video- ja lync-

kokoukset

Maakuntakohtainen substanssikeskustelu
• tavoitteena tilannekuvan valmistelu ja tuki 

maakunnan toiminnalle
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MMM/ruokaosasto/
maaseudun kehittämisyksikkö

Tuleva ohjelmakausi



EU-tason valmistelutilanne         (1/2)

• Julkinen kuuleminen viime keväänä
• Komissio antanee

- tiedonannon tulevista linjauksista 29.11.2017
- rahoituskehysehdotuksen toukokuussa 2018
- asetusehdotukset loppuvuodesta 2018

• Tulevan kauden käynnistämiseen todennäköisesti 1-2 
vuoden siirtymäaika
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EU-tason valmistelutilanne         (2/2)

• Keskusteluissa esillä tulevan kauden rahoitus ja 
painotusten muutospaineet

• Brexit
• Ilmasto- ja ympäristötavoitteiden vahvistaminen on 

tunnistettu eri tahoilla 
• Maaseudun elinvoimaisuutta on vahvistettava
• Toimenpiteiden pitää edistää kestävää ja elinvoimaista 

ruuantuotantoa
• Selkiyttämiselle ja valvontakokonaisuuden yksin-

kertaistamiselle on suuri tarve 
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Liikkeelle kansallisista tavoitteista

• Leader2030 –työ käynnissä
• Maaseutu2030 –tulevaisuustyö käynnistymässä
• MMM/ruokaosasto: teemavalmistelu keväällä-syksyllä 2017

- ilmasto- ja ympäristö
- alkutuotannon kannattavuus
- osaamisen kehittäminen, tiedonvälitys, neuvonta
- maaseudun yritystoiminnan ja yritysrakenteen kehittäminen
- markkinat ja riskienhallinta
- maaseutualueiden palveluiden ja yhteistoiminnan kehittäminen
- eläinten hyvinvointi
- elintarviketurvallisuus

• Ideat oikeaan aikaan oikeaan paikkaan



Suomen ennakkokantoja keväällä 2017

• Jatkossakin tarvitaan vahvaa yhteistä maatalouspolitiikkaa, 
riittävää rahoitusta ja todellista yksinkertaistamista

• Yhteisellä maatalouspolitiikalla on useita haasteita
vastattavana ja tarvitaan yhteinen strategia niihin
vastaamiseksi

• Maaseudun kehittäminen ja kestävä, taloudellisesti
kannattava maatalous ovat tiiviisti yhteyksissä. 

- Elinvoimainen maaseutu mahdollistaa myös kilpailukykyisen
maatalouden

• Maaseudun kehittämisohjelmissa tarvitaan jatkossakin
laaja välineistö ja riittävä maaseuturahaston rahoitus
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Välttämätöntä: vaikuttavuuden 
osoittaminen 
luotettavilla seurantatiedoilla

• Vaikka uuden kauden valmistelu on alkamassa, nykyisen ohjelman 
toteutus on tärkeä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja EU-
varojen täysimääräisen käytön varmistamiseksi 

• Tarvitaan tarkkaa ja luotettavaa seurantaa
• Arvioinnit käynnissä / käynnistymässä, osasta jo tuloksia
• Tulosten ja vaikuttavuuden raportointi
• Merkitystä myös tulevalle valmistelulle esim. varojen jaossa

• Yhteistyö ja yhteensovitus Euroopan rakenne- ja investointirahastojen 
kesken tärkeää 

Sivu 14 20.11.2017



Kiitos!

puh. 0295 16 226

sanna.sihvola@mmmm.fi
@sihvola_sanna

Kuva: MMM:n kuva-
arkisto. Kuvaaja: Leena Koskela.
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