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Maakunnan keskeiset tehtävät 

Alueiden 
käyttö ja 

ympäristö- 
tehtävät  

Pelastus-
toimi 

Ympäristö-
terveyden- 

huolto 

 Sosiaali-  
ja terveyden- 

huolto 

Alue-
kehittäminen 

ja kasvu-    
palvelut 

Liikenne-
tehtävät 

Maaseudun 
kehittäminen 
ja lomitus-

palvelut 



- 

Työnjako kunta-maakunta-valtio 
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K
u
n
n
a
t Paikallisen osallistumisen, demokratian ja 

elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat 
asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä 
ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. 

• Osaaminen ja sivistys 
• Terveys ja hyvinvointi 
• Liikunta ja kulttuuri 
• Nuorisotoimi 
• Paikallinen elinkeinopolitiikka 
• Maankäyttö ja rakentaminen 

M
a
a
k
u
n
n
a
t • Sosiaali- ja terveydenhuolto 

• Hyvinvoinnin ja terveyden sekä 
turvallisuuden edistämisen asiantuntija  

• Pelastustoimi 

• Ympäristöterveydenhuolto 

• Aluekehittäminen 

• Alueiden käytön ja rakentamisen 
ohjaus 

• Työ- ja elinkeinopalvelut 

• Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja 
joukkoliikenteen alueellinen 
suunnittelu 

• Maaseudun kehittäminen ja 
lomituspalvelut 

V
a
lt
io

 

• Oikeusvaltion ylläpito ja kehitys 

• Perusoikeuksien turvaaminen ja 
arviointi 

• Turvallisuustehtävät 

• Valtakunnalliset ja kv-tehtävät 

• Yleinen edunvalvonta 



- 

Maakunta 2023 -visio 
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Palvelut sovitetaan  
asukkaiden tarpeen  
mukaisiksi 
kokonaisuuksiksi 

Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti 
Järkevin kustannuksin ja vaikuttava julkinen hallinto 

Monipuolinen  
palvelurakenne ja 
ammattitaitoinen 
henkilöstö hyvinvoinnin 
tukena 

Asukkaat vaikuttavat ja 
valitsevat 

Palvelut tarjotaan 
fiksusti  
ja rahat riittävät 

Asukkaan palvelutarve 
lähtökohtana 

Digitalisoitu arki 
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Uudellemaalle erityisratkaisu 
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Uudenmaan kasvupalveluiden järjestämisvastuu 
osoitetaan kuntayhtymälle, jonka perustavat Helsinki, 
Espoo, Vantaa ja Kauniainen.  

Myös muilla Uudenmaan kunnilla on  
mahdollisuus  
liittyä kuntayhtymän jäseneksi. 

Aluekehittäminen ja  
rakennerahaston välittävän  
toimielimen tehtävät ovat  
maakunnan tehtäviä. 

Pauli Harju 
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Kuntayhtymä kasvupalveluiden järjestäjänä 

 

 

Kuntayhtymää koskee samat pelisäännöt kuin maakuntiakin 

 

1. Järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen 

2. Ei omaa tuotantoa, ellei markkinapuutetta 

3. Myös mahdollinen oma tuotanto yhtiöitettävä 

4. Ei hankintoja kuntien sidosyksiköiltä  
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Talouden simulointi maakunnissa 

• Maakuntien kannalta simuloinnin tärkein tavoite on varmistaa 
tuloslaskelman (maakuntataso) tasapainoisuus: 
• tulorahoituksen taso (valtion rahoitus, asiakasmaksut), asiakasmaksujen 

arviointi ml. maakuntien yhdessä hoitamat tehtävät 
• toimintamenot 

• selvitetään koetalousarvion avulla (tilinpäätös 2016 ja TA2017)  
• simulointi (toimintakulut) ulotetaan maakunnassa maakuntalain 6§:n 

mukaisiin tehtäviin sekä maakuntahallintoon. Oletuksena on, että 
palvelukeskusten ostot sisältyvät em. tehtävien kustannuksiin. 

• Simuloidaan lisäksi rahoituslaskelma (maakuntataso), johon sisältyvät 
investointisuunnitelma sekä vieraan pääoman lisäykset/vähennykset. 
Tämän perusteet valmistellaan yhdessä VM:n ja palvelukeskuksen 
kanssa. 

• Käytettävien tunnuslukujen simulointi/valmistelu tapahtuu syksyllä 
valmistuvien työryhmätöiden ja ohjaussimulaatioiden perusteella. 

2.6.2017 11 Pauli Harju 



- 

Simulointi maakunnissa 
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Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto 
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LUVAT 
• Myöntää lupia ja 

oikeutuksia 
• Rekisteröi  

toimijoita  

 

OHJAUS 
• Ohjaa ja kehittää 

toimintaa  
• Rahoittaa 

palvelutuotantoa 
ja hankkeita  

 

VALVONTA 
• Valvoo toiminnan 

lainmukaisuutta  ja 
perusoikeuksien 
toteutumista 

 

Muut 
laillisuusvalvonta- ja 
oikeusturvatehtävät 

Opetus- ja 
kulttuuritoimi 

Sosiaali- ja terveysala 

Ympäristötehtävät 

Työsuojelu Lisäksi virasto vastaa kuntien ja maakuntien yleisestä 
laillisuusvalvonnasta,  elinkeinojen valvonnasta, palkkaturvasta ja 
muista oikeusturvatehtävistä. 
 
 

Valtakunnallinen, mutta 
alueilla toimiva uusi 
monialainen virasto 

Turvaa yhdenmukaisesti ja 
poikkihallinnollisesti 
kuntien ja maakuntien sekä 
kansalaisten 
toimintaedellytyksiä: 
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Kiitos! 

alueuudistus.fi 

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  ●  VALTIOVARAINMINISTERIÖ 

 

Pauli Harju 


