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” 
295 kuntaa 

Ympäristöterveydenhuollon 

yhteistoiminta-aluetta 62 

44 
Lomitus, kunnallista 

paikallisyksikköä 
Sosiaali- ja terveyden- 

huollon organisaatiota 190 

18 Maakuntien liittoa 

Maaseutuhallintoa 56 

Valtio 

Julkinen hallinto vuodesta 2020 

18 MAA- 

KUNTAA 

Valtio 

Luova 

295 kuntaa 

Hallitusohjelma:  

Yksinkertaistetaan aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet, kunnat). 

Ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen selkeille itsehallintoalueille. 

15 ELY-keskusta 

15 TE-toimistoa Aluehallintovirastoa 

22 Pelastuslaitosta 

6 

Julkinen hallinto tänään 
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Miksi maakuntauudistus tehdään? 

Digitalisaatio 

Hallinnon sujuvuus 

Toimivammat palvelut 

Lisää demokratiaa Kasvun edistäminen 

Kustannustehokkuus 

Tarkoituksena 

edistää ihmisten 

ja yritysten 

toimintaa. 

Hallinto 

on palvelua. 

Avoimuus. 

Asiakaslähtöisyys.  

Vuorovaikutus. 
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Vuoden siirron vaikutukset prosessiin 

• 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 

MAAKUNNISSSA 

VÄLIAIKAISHALLINTO 

MAAKUNNISSA 

10/18 

MAAKUNTA- 

VALTUUSTOT 
Uudistus tehtävä- 

siirtoineen voimaan 
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PeV: 
Uudistus on 

välttämätön,  

kiireellinen ja tärkeä 
 

Johtopäätökset perustuslaki- 

valiokunnan lausunnosta 29.6.2017 

• Maku-, sote- ja vv-lait käsitellään 

eduskunnassa yhtäaikaisesti 

• Lisäaikaa valmistautumiseen 

 / erit. ICT ja digi 

• Hitaammatkin maakunnat mukaan 

Sote-maku-uudistuksella PeV:n vankka tuki. 

Esimerkiksi maakuntien rahoituksen perusteet,  

18 maakunnan määrä ja vaalipiirijako.  ” 
Korjausta edellyttäviä 

huomioita 5 lakiin, mm: 

• Maakuntalaki / mm. 

investointien ohjaus 

• Voimaanpanolaki / 

omaisuusjärjestelyt 

• Valinnanvapauslaki 

valmistellaan uudelleen  

• Muiden lakien muutokset 

tehdään valiokunnissa 
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Valinnanvapauden jatkovalmistelu  

 
• Työkaluina edelleen sote-keskus, asiakasseteli ja henkilökohtainen 

budjetti 

• Keskeiset muutokset aiempaan esitykseen: 

• Yhtiöittämisvelvollisuus poistuu: maakunnan ei tarvitse yhtiöittää omaa 

palveluntuotantoaan 

• Tarkennetaan julkisen hallintotehtävän antamista muille kuin viranomaisille 

• Tuottajien tehtäviä sosiaalihuollon palveluissa rajataan 

• Tarkennetaan pilotointia koskevia säännöksiä 

 
Valmistelua soteen liittyen mm.: monikanavarahoituksen yksinkertaistaminen, 

asiakasmaksulainsäädäntö, sosiaalihuoltolaki, YTHS 
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Rahoitus valmisteluun ja toimeenpanoon 2018 

PeV katsoo, että omaisuusjärjestelyt 

eivät lähtökohtaisesti vaaranna 

yleisellä tasolla kuntien taloudellisen 

itsehallinnon edellytyksiä. 

Uudistuksen etenemiseen osoitetaan kokonaisuudessaan yli 300 milj. € vuonna 2018 

Maakuntien ICT-

palvelukeskusten 

valmistelu ja yhteiset 

ICT-investoinnit 

130 
milj. € 

Sotedigi-yhtiö 

rahoittaa ja osin 

toteuttaa kansalliset 

sote-ICT-kehitys- 

investoinnit 
 

Pääomitus 

Vake Oy:sta 

Maakunta- 

vaalien järjestämiseen 

15,9 
milj. € 

Maakuntien esivalmistelun 

ja väliaikaisten valmistelu- 

elinten rahoitus 

40 
milj. € 

Valinnan- 

vapauspilotit  

100 milj. €  
 

+ LTAE 2017 jo 

myönnetty  

30 milj. € 

Muut huomiot rahoituksesta: 

Vuoden 2020 rahoitus 

määräytyy vuosien 

2018–2019 keskiarvon 

perusteella. 

 

Voimaanpanolakiin tulee säännös erillisestä kuntien 

harkinnanvaraisesta avustuksesta. 

 

Omaisuusjärjestelyt / avustukset kunnille Maakuntien rahoituslaki 
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” 
Valmistelutyö  
ja toimeenpano 
kiivaimmillaan 2018–
2019 

Miten onnistumme? 

Monialaisuuden hallinta 

ja yksityiskohtien 

osaaminen 

Johtaminen, hallinto, 
ICT ja digi, talous, 
henkilöstö, kiinteistöt, 
sopimukset 

Modernit vuorovaikutteiset ja digiä hyödyntävät palvelut ja hallinto 

Kansalaiset, 

järjestöt ja 

elinkeinoelämä 

odottavat 

hallinnolta  

hyvää sisäistä 

yhteistyötä. 

ASENNE. RATKAISUHAKUISUUS. SUUNNASSA PYSYMINEN. 

Kaikki julkisen hallinnon toimijat, 

kunnat, alueelliset ja maakunnalliset 

tahot, valtion hallinto, virastot 

= yhteinen vastuu onnistumisesta 


