
 
Maakuntauudistus:  
Lausuntopalautteen perusteella tehdyt 
muutokset lakiluonnoksiin 
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen 21.12.2016 



Maakuntalaki: 

‒ Maakunnan palvelulaitoksesta luovutaan ja se korvataan 
liikelaitoksella. Muutos selkeyttää hallintoa ja lisää 
kansanvaltaisuutta 

‒ Valtakunnallisten palvelukeskusten osalta luovutaan 
yhteishankintapalvelukeskuksen perustamisesta ja 
mahdollistetaan maakunnille valtion hankintayksikkö 
Hanselin käyttö 

‒ Mahdollistetaan talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelukeskusten toimiminen alueellisessa yhteistyössä 
kuntien kanssa 

‒ Maakuntien arviointimenettelyä kriisitilanteissa 
lievennetään: Harkinnanvarainen avustus ei automaattisesti 
johda arviointimenettelyyn ennen vuotta 2024 

 
 

 



Maakuntien tehtäväalaan (6§) tehdyt 
tarkistukset: 
‒ 1.Lisätään maakuntien tehtäväksi luonnon 

monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön 
edistämistehtävät 

‒ 2. Luonnonsuojelun monimuotoisuuden suojelun 
viranomaistehtävät jäävät valtion viranomaiselle 

‒ 3. Mahdollistetaan ympäristötoimen sopimuksenvarainen 
siirto kunnilta maakunnalle 

‒ 4. Maakunta voi soten ulkopuolisten tehtävien osalta, siten 
kuin laissa säädetään, sopia tehtävänsä järjestämisvastuun 
siirtämisestä yhdelle tai useammalle kunnalle, jolla 
maakunnan arvion mukaan on riittävät voimavarat näiden 
tehtävien hoitamiseen 

‒ 5. Koulupsykologi- ja kuraattoritehtävät jäävät kunnille 
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Voimaanpanolaki:  

‒ Kuntia koskevasta verokatosta luovutaan vuosina 
2020-2021 

‒ Mahdollisesti tyhjilleen jäävien kiinteistöjen osalta 
kunnille voidaan myöntää valtionavustusta tai 
harkinnanvaraista korotettua valtionosuutta. 
Lisäksi kunnille annetaan tukea 
kiinteistökehitykseen ja markkinointiin 

‒ Lakisääteisten kuntayhtymien siirtyville lainoille 
tulee valtiontakaus 

‒ Maakuntajaon osalta Kuhmoinen liitetään 
yksimielisen esityksensä mukaisesti Pirkanmaan 
maakuntaan 
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Maakuntien rahoituslaki ja kuntien 
valtionosuusjärjestelmä:  
‒ Rahoituslakiin kohdistui lausuntokierroksella 

paljon muutostoiveita 
‒ Maakuntien rahoituslakiin tarkistettiin seuraavilta 

osin lisätään kriteerinä kaksikielisyys 0,3% 
painoarvolla, lisäksi asukastiheyskriteeriä 
korotetaan 1,5 prosenttiyksikköön, vieraskielisyys 
huomioidaan 1,4% painoarvolla ja saaristoisuus 
0,1% osuudella.  

‒ Voimalaitoksia koskeva kiinteistövero jätetään 
kokonaan kuntien verotulotasauksen ulkopuolelle 
 

5 



Maakuntauudistuksen valmistelun 
jatkoaskeleet: 
‒ Maakunnan muita kuin sote- ja pelastustoimen 

tehtäviä ja niiden rahoitusta koskeva 
lakiluonnoskokonaisuus lähtevät 
lausuntokierrokselle tammikuun lopulla, samaan 
aikaan lausuntokierrokselle lähtee myös 
valtakunnallista lupa- ohjaus- ja valvontavirastoa 
koskeva esitysluonnos 

‒ Hallituksen esitykset edellä mainitusta 
kokonaisuudesta annetaan eduskunnalle keväällä 
2017 
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Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 
Sote- ja maakuntauudistuksen 
projektinjohtaja 
tuomas.poysti@stm,fi 
+ 358 2951 63012 

Kunta- ja uudistusministeri Anu 
Vehviläisen erityisavustaja  
Sami Miettinen  
sami.miettinen@vm.fi  
+358 46 923 4695  

Lisätietoja maakuntauudistuksesta 
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen 
+ 358 2955 30426 
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