
 
 

  
 

MERI-LAPIN STRATEGISET TAVOITTEET MAAKUNTAUUDISTUKSESSA 
 
Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutuhallitus linjasi 22.3. kokouksessaan Meri-Lapin seudun strategisia 
tavoitteita maakuntauudistuksessa.   Linjauksen mukaan Lapin maakuntauudistuksen valmistelun tulee 
olla avointa ja laajapohjaista ja siinä tulee huomioida molemmat maakuntakeskukset. Maakunnan 
strategiaa ja konsernirakennetta valmisteltaessa tulee arvioida hallinnon ja toimintojen hajasijoittaminen 
maakunnan eri osien vahvuudet huomioon ottaen.  
  
Maaseutuhallinnon ja ympäristöterveyden osalta maaseudun lomituspalveluiden sijoittuminen Meri-
Lappiin on perusteltua, koska Meri-Lapin mukaan lukien Ylitornion maatalouden tilamäärät ja 
tuotantovolyymit ovat Lapin suurimmat ja alueella on merkittävää osaamista maatalouden 
sektoreilta.  Meri-Lapin ja Ylitornion tulevan kehityksen ja elinvoimaisuuden turvaamisessa maaseutu- ja 
lomituspalvelut ovat keskeisessä roolissa. Meri-Lapin seudun ympäristöterveyden huollon palveluiden 
tuottaminen paikallisesti Meri-Lapissa lähellä asiakasta on asiakaspalvelun näkökulmasta, etäisyyksien ja 
työtehokkuuden kannalta perusteltua. 
  
Kasvu- ja työllisyyspalvelut tulee asiakaspalvelun laadun ja tehokkuuden näkökulmasta myös tuottaa 
lähellä asiakasta paikallisesti. Kasvu- ja työllisyyspalvelujen tuottamista Meri-Lapissa puoltaa myös Meri-
Lapin teollisuuden tärkeä merkitys Lapin aluetalouden keskeisenä moottorina.  Työllisyyden, erityisesti 
Meri-Lapin haasteellisen rakenteellisen pitkäaikaistyöttömyyden, tehokas vähentäminen edellyttää 
paikallista asiakasrajanpintaa ja henkilökohtaista ohjausta.  Kasvu- ja työllisyyspalveluissa voidaan 
soveltaa ns. allianssimallia, jonka perustana on maakunnan, kuntien ja palveluntuottajien välinen 
yhteinen sopimus sekä mahdollinen hyötyjen ja riskien jakaminen. 
  
Länsi-Pohjan kuntien yhdessä Mehiläinen Oy:n kanssa muodostama yhteisyritys tulee olemaan tehokas 
ja kilpailukykyinen terveydenhuollon tuotanto-organisaatio.  Sen alueelle luomat työpaikat ovat 
keskeinen osa Meri-Lapin tulevaa kehityspotentiaalia.  Yhteisyrityksen integroiminen osaksi Lapin 
maakunnan sote -tuotantokokonaisuutta tulee edistämään sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisten 
laadukkaiden, tasavertaisten sote-palvelujen sekä niiden kustannustehokkuuden kehittämistä Lapin 
maakunnassa. Tavoitteen toteuttamiseksi Meri-Lapin seudun edunvalvonnassa tulee saada aikaan 
rakentava vuoropuhelu Lapin kuntien kanssa. 
  
Seutuhallitus pitää tärkeänä, että koulutus- ja varhaiskasvatuksen sekä sote-yksiköiden 
ruokahuoltopalvelut tuotetaan jatkossakin Meri-Lapissa. Kuntien vastuulle jäävä koulutus- ja 
varhaiskasvatus edellyttävät tehokasta ja keskitettyä ruokapalveluyksikköä, jonka 
kustannustehokkuuden kannalta on tärkeää, että se voi tuottaa palvelujaan myös alueella sijaitseville 
maakunnan sote -yksiköille. 

  
Seutuhallituksen linjauksen mukaan osa talous- ja henkilöstöhallinon palveluista tulisi sijoittua Meri-
Lappiin. Meri-Lapin kunnat ratkaisevat itse osaltaan oman talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-
henkilöstönsä siirron maakunnan tuotanto-organisaatioon sekä päättävät palvelujen hankinnasta 
maakunnan tuotanto-organisaatiolta. 
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