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Hyvät maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelijat 

  

Mukavia terveisiä valtioneuvoston budjettiriihestä. Haluamme lähestyä teitä ja kertoa, että 

maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa jatketaan täysillä. 

Maakuntien valmisteluun osoitettu rahoitus kasvaa merkittävästi vuonna 2019. Hallituksen 

esityksessä vuoden 2019 talousarvioksi tullaan esittämään uudistuksen valmisteluun 211 

miljoonaa euroa, joista valtaosa kohdistuu lainsäädännön voimaantulon jälkeen 

käynnistyvien väliaikaishallintojen ja maakuntien toiminnan rahoitukseen. 

Voimaanpanolain vahvistamisen jälkeen rahoituksessa ei edellytetä omarahoitusosuutta. 

 

Maakuntien valmistelijat ovat olleet huolissaan valtion osoittaman valmistelurahoituksen 

jatkuvuudesta ja riittävyydestä esivalmisteluvaiheen pitkittyessä. Palautteen perusteella 

vuoden 2018 valmistelurahoituksen omavastuuosuus tullaan loppuvuoden osalta 

poistamaan. Maakuntien liitoille avataan välittömästi hakumahdollisuus vuoden 2018 

lopun rahoituksen osalta. Rahoituspäätöksissä varmistetaan esivalmisteluun osoitetun 

rahoituksen joustava käyttö myös vuoden 2019 puolella väliaikaishallintojen 

käynnistymiseen asti.  

 

Haluamme kiittää teitä lämpimästi tähän asti tehdystä työstä. Olemme kuulleet 

tilannekatsaukset maakuntien valmistelusta loppukesän ja alkusyksyn aikana ja panneet 

erittäin ilahtuneina merkille, että valmistelu on jatkunut kesätauon jälkeen innokkaasti ja 

aktiivisesti vuoden lisäajasta huolimatta. Lisävuosi uudistuksen toimeenpanossa luo 

tietysti haasteita käynnissä olevaan valmisteluun, mutta alkuhämmennyksen jälkeen 

ymmärrys siitä, että vuoden lisäaika antaa mahdollisuuden tehdä ylläpitää valmistelua, on 

kaikkialla onneksemme lisääntynyt.  

 

Monien kokonaisuuksien, kuten ICT-ratkaisujen ja yhteistyöaluevalmistelun näkökulmasta 

vuoden lisäaika antaa mahdollisuuden asioiden laajempaan valmisteluun ennen 

uudistuksen voimaantuloa. Tämä koskee mm. kansalaisille tarjottavia digitaalisia 

palveluja. Lisäksi uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa tulee säilymään nykyisen 

kaltaisesti valtioneuvoston vahva toimeenpanon tuki.  

 

Olemme saaneet maakunnista paljon palautetta valtioneuvoston yhtenäisyyden 

puutteesta. Viesti on kuultu ja siihen halutaan vastata. Tulevan talven aikana 

valtioneuvoston yhtenäisyyden parantaminen on valtion ja maakuntien neuvottelujen 

valmistelun tärkein painopiste. Työn kirittäjiksi kutsutaan maakuntien johtoa ja 
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maakuntien valmistelun vastuuhenkilöitä. Yhtenä osana yhtenäisyyttä maakuntalain 13 § 

mukaiset neuvottelut järjestetään ensi talvena kaikki ministeriöt kokoavina toiminnan ja 

talouden neuvottelupäivinä. 

 

Uudistuksen tavoitteet ovat edelleen säilyneet samana. Tavoitteena on monialainen 

maakunta, joka tulee vastaamaan sille osoitetuista tehtävistä yhtenä kokonaisuutena. 

Monialainen, perus- ja erikoistason palvelujen yhteensovittaminen on keskeinen keino 

uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen toteutuminen vaatii vielä paljon tekemistä. 

On innovatiivisten ratkaisujen aika, joiden toteuttamiseen vuoden lisäaika ja 

toimeenpanon vankka tuki tuovat mahdollisuuden. 

 

Kesän aikana ministeriöt ovat sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamissaan vastineissa 

huomioineet aikataulumuutoksen aiheuttamat vaikutukset lakiluonnoksiin. Samalla 

vastineissa on voitu vastata valiokunnalle lausuntonsa antaneiden asiantuntijoiden esille 

nostamiin haasteisiin. Tavoitteena on turvata uudistuksen eteneminen eduskunnan 

päätettäväksi ja siten turvata kansalaisten tarvitsemat palvelut tehokkaasti ja 

tasavertaisesti myös tulevaisuudessa kaikille kansalaisille.  

 

Maan hallitus on edelleen sitoutunut viemään uudistukseen maaliin tämän eduskunnan 

aikana. Tavoitteemme ei ole rakentaa valmistelun siirtymiä seuraavalle eduskunnalle, 

vaan saada hallituksen esittämät päätökset aikaiseksi. Tämän uudistuksen toimeenpanoa 

ei voi enää siirtää. 

 

Toistamme jälleen sen, kuinka tärkeää on, että jokaisessa maakunnassa uudistusta 

viedään edelleen vahvasti eteenpäin. Tärkeää on, että muutosvalmistelu voi jatkua 

keskeytymättä aina vuoteen 2021 saakka. Jatketaan työtä määrätietoisesti kohti yhteistä 

päämäärää kuluvan vuoden loppuun asti ja edelleen vuonna 2019. 

 

Hyvää alkavaa syksyä kaikille! 

 

  

 

Anu Vehviläinen   Annika Saarikko 

Kunta- ja uudistusministeri  Perhe- ja peruspalveluministeri 


