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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 

25.10.-17 

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. 

25.10.-17 
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Vuoden siirron vaikutukset prosessiin 
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• 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 

25.10.-17 

• 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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Rahoitus valmisteluun ja toimeenpanoon 2018 
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Omaisuusjärjestelyt eivät saa 

vaarantaa kunnan taloutta. 

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. 

 

Voimaanpanolakia korjataan tältä osin. 

 

Omaisuusjärjestelyt / avustukset kunnille Maakuntien rahoituslaki 
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Maakuntien tilakeskus Oy 

Toimitila- ja kiinteistö- 

hallinnon palvelukeskus  

Tuottaa tilapalveluja sekä  

huolehtii  ja hallinnoi maakuntien 

kiinteistövarallisuudesta.  

 

 

 

Vimana Oy 

ICT-palvelukeskus 

Tuottaa tietohallinto-, kehittämis-, 

integraatio- sekä tietojärjestelmä- 

ja tietotekniikkapalveluja. 

 

 

 

Hetli Oy 

Talous- ja henkilöstö- 

hallinnon palvelukeskus 

Tuottaa talous- ja 

henkilöstöhallinnon, 

maksuliikenteen, kirjanpidon 

sekä palkkahallinnon palveluja. 

Maakunnan oma TAHE-

palveluiden oy mahdollinen. Hetli 

tukeutuu silloin siihen.  

Maakuntien palvelukeskukset 
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Palvelukeskuksista yleisesti: 

Palvelukeskusten omistus 

luovutetaan maakunnille vuoden 

2020 alkuun mennessä.  

Ajankohta tarkentuu myöhemmin. 

 

Omistuksen siirrosta ja 

jakautumisesta säädetään 

voimaanpanolaissa (jako asukas- 

luvun mukaisessa suhteessa).  

 

Palvelukeskukset ovat in house –toimijoita. 

Asiakkaina maakunnat ja niiden in house – 

yhtiöt. 
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Vimana Oy 

Maakuntien ICT-palvelukeskus  
Tuottaa tieto- 

hallinto-, kehittämis-, integraatio- sekä 
tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluja 
sekä näihin liittyviä kehittämispalveluja.  

 

Käynnistämisvaiheen rahoitus valtiolta. 
Sen jälkeen toimii asiakasmaksuilla. 

 

Organisaatio: Hallituksen pj Mirjami Laitinen 
(pj). Toimitusjohtajan rekrytointi-ilmoitus julkaistu, 
muiden avainhenkilöiden rekrytointi käynnistetty.  

Alkuun alle 20 henkilöä. Uudistuksen 
toteutumisen jälkeen henkilöstön määrä 

kasvaa maltillisesti. 
 

 Perustettu 3.7, omistajaohjaus TEM  

Digi 
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Digitalisaatiolla on keskeinen merkitys toimintatapojen uudistamisessa, 

kestävyysvajeen korjaamisessa sekä integroiduissa sote-palveluissa. 

Muuta digistä: 

SoteDigi Oy 

Vastaa uusien digitaalisten sote- 

palveluiden kansallisesta kehittämisestä  

ja toteuttamisesta. 
 

Suunniteltuja hankkeita mm.  Virtuaalisairaala, 

Omat Digiajan Hyvinvointipalvelut (ODA)  

ja UNA kehitystyön eteenpäinvienti 
 

Pääomitus Vake oy:n kautta 
 

Kokonaiskustannukset vuosina 2017–2024  

ovat arviolta yht. n. 880 M€ 
 

Avainhenkilöiden rekrytoinnit  

käynnistyvät lokakuussa 2017 
 

VN-päätös 31.8. perustamisesta,            

omaistajaohjaus VM  Valtioneuvoston periaatepäätös 28.6.2017 maakuntien 

tietojärjestelmien ohjaamisesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä. 

Valtioneuvoston yhteinen ohjaus. 
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” 
Valmistelutyö  
ja toimeenpano 
kiivaimmillaan 2018–
2019 

Miten onnistumme? 
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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 


