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Maakunta-sote prosessin pääaikataulu 

Maakunta-  
ja sote-
järjestämis-
uudistus- HE 
eduskunnalle 
to 2.3.2017 
  

HE valinnan-
vapauslaiksi 
eduskunnalle 
to 27.4.2017 
 

Maakunnille 
siirrettäviä 
tehtäviä 
koskevien lakien 
muutos HE -
luonnos 
lausunnoille 
4/2017 
 

Hyväksytään 
eduskunnassa 
22.6.2017: 
- Maakunta- ja 
sote-
järjestämis-
uudistus  
- Valinnan-
vapauslaki 
- Sote-
tuottajalaki  
- Maakuntien 
rahoituslaki  

 

HE valinnan-
vapauslaiksi 
lausunto-
kierrokselle 
2/.2017 
 
 
 
 

2017 

3 / 2017 2 / 2017 1 / 2017 4 / 2017 7 / 2017 

Väliaikais-
hallinto alkaa 
valmistella 
toiminnan 
käynnis-
tämistä 
1.7.2017 
alkaen 

6 / 2017 

- HE 
Maakunnille 
siirrettäviä 
tehtäviä 
koskevien 
lakien 
muutoksiksi 
eduskunnalle 

 

9 / 2017 

Maakuntien 
rahoituslain 
täydennys 
4/2017 
 

Maakuntien 
rahoituslain 
täydennys 
lausunnoille 
3/2017 
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Ensimmäiset 
maakunta-
vaalit  
presidentin-
vaalien 
yhteydessä 
1 / 2018 

Sosiaali- ja 
terveyden-
huollon 
järjestäminen 
siirtyy uusille 
maakunnille 
1.1.2019 

2018 2019 

Valinnan-
vapauteen ja 
monikanava-
rahoitukseen 
liittyvät lait 
voimaan 
1.1.2019. 
Mahdollinen 
siirtymäaika. 

1 / 2018 12 / 2018 1 / 2019 
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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 
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• Tehtävät laajasti maakuntiin, lähes 2000 htv 

• Maaseutu- ja maataloustehtävissä varmistettava                

EU-tulot, 864 milj. € /vuosi 

• Elintarvike-, kasvintuotanto- ja eläinten hyvinvoinnin        

valvonta sekä eläinlääkäripalvelut 

• Kalatalous- ja vesistötehtävät maakuntien yhteistoimintana 

• Vesihuoltotehtävät 

• Vesilain mukaiset edistämis-, asiantuntija- ja 

viranomaistehtävät 

 

Ympäristötehtävät maakunnissa 
• Maakuntakaavoitus ja kuntien alueidenkäytön edistäminen 

• Luonnonsuojelun edistäminen 

• Vesien- ja merenhoito vesienhoitoalueittain 

Ruoka- ja luonnonvaratehtävät 
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Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion 
välillä 

6 

KUNNAT 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 
 
 

MAAKUNNAT 
• Sosiaali- ja terveydenhuolto 

• hyvinvoinnin ja terveyden sekä turvallisuuden 
  edistämisen as.tuntija 
• Pelastustoimi 
• Ympäristöterveydenhuolto 
• Aluekehittäminen 
• Alueiden käyttö ja ympäristötehtävät 

• Työ- ja elinkeinopalvelut 

• Liikennejärjestelmäsuunnittelu  
  ja joukkoliikenteen alueellinen 
  suunnittelu 
• Maaseudun kehittäminen 
  ja lomituspalvelut 

VALTIO • Oikeusvaltion ylläpito ja kehitys 
• Perusoikeuksien turvaaminen 
  ja arviointi 

• Turvallisuustehtävät 
• Valtakunnalliset ja kv-tehtävät 
• Yleinen edunvalvonta 



- 

Monipuolinen 

palvelurakenne ja 

ammattitaitoinen 

henkilöstö asukkaan 

hyvinvoinnin 

tukena 

Palvelut 

sovitetaan 

asukkaiden 

tarpeen 

mukaisiksi 

kokonaisuuksiksi   

 Maakunta 2023 -visio 

Palvelut tarjotaan 

fiksusti ja rahat 

riittävät 

Asukkaat  

 vaikuttavat ja 

valitsevat Asukkaille sujuvia palveluja 

yhdenvertaisesti järkevin 

kustannuksin ja vaikuttava 

julkinen hallinto 
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Maakuntien rahoitus: valtion rahoituksen määräytyminen 
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Maakunnan muiden tehtävien jakoperusteet Maakunnan rahoituksen jakautuminen 

Kasvupalvelurahoituksen määräytymistekijät 
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Maakuntien rahoituksen kokonaisuus 
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mrd. €

Maakuntien rahoitus yhteensä 21,4

Kunnista siirtyvät, yleiskatteellinen 17,5

Sote, pelastustoimi ja ympäristöterveydenhuolto 17,4

Maakuntien liitot ja maaseutuhallinto 0,071

Valtiolta siirtyvät 3,9

Ministeriöiden pääluokilta siirtyvä rahoitus 

(mm. kasvupalvelut ja lomitus), yleiskattellinen 1,0

Muu ministeriöistä siirtyvä erillisrahoitus 

(mm. maataloustuet ja tienpito), ei-yleiskatteellinen 2,9

 Yleiskatteellinen, lakiesityksen rahoituskriteerien 

perusteella jaettava rahoitus 18,5 mrd. € 

Tilanne 6.3.2017 
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Kunnista siirtyvät toimitilat ja niihin liittyvät 
sopimukset 
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Kunnan omassa taseessa 
olevat tilat 

•Tehdään siirtymäkauden 
vuokrasopimus 

•VN:n asetus tulee koskemaan tätä 

•Asetuksessa kaksi vaihtoehtoa: 
käytetäänkö kunnan sisäisen 
vuokran järjestelmää tai asetuksen 
mukaisesti määriteltyä vuokraa 

Kunnan tavanomaisella 
vuokrasopimuksella 
vuokraamat tilat 

•Vuokrasopimus siirtyy sellaisenaan 
maakunnan vastuulle 

•Myös silloin, kun vuokrasopimus 
tehty kunnan tytäryhteisön kanssa 

Muuhun sopimukseen 
perustuvat tilat 

•Esim. kiinteistöleasing, elinkaari, 
sale- ja and lease back ym. 

•Tila ei ole kunnan taseessa eli 
kunnan omistuksessa 

•Sopimus siirtyy maakunnalle, jos 
siinä ei ole lunastusvelvollisuutta. 
Jos lunastusvelvollisuus on, 
maakunta päättää, ottaako 
velvoitteen itselleen. Muutoin 
solmitaan välivuokraussopimus 
siirtymäkauden ajaksi 
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Verotus  
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(1/2) 

 

• Kuntien tuloja on tarkoitus alentaa kunnilta maakunnille 
siirtyvien tehtävien kustannuksia vastaavasti. 

• Kunnallisveron tuottoa ja kuntien osuutta yhteisöveron      
tuotosta alennetaan. Vastaavasti valtion verotusta kiristetään. 

• Tämän hetken arvion mukaan kunnallisveroprosentteja 
alennetaan 12,5 prosenttiyksiköllä.  

• Laskelmat päivitetään ennen hallituksen esityksen antamista 
helmikuussa 2017.  

• Kunnallisvero on tason laskusta huolimatta edelleen     
merkittävin tulonlähde kunnille.  

• Uudistus toteutetaan siten, että sillä on mahdollisimman      
vähän vaikutuksia verovelvollisten kokonaisverotuksen tasoon. 

• Kunnat päättävät itsenäisesti tuloveroprosenttinsa jatkossakin. 
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Kuntien valtionosuudet ja 
kuntakohtaiset vaikutuslaskelmat  
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• Uudistuksen voimaantuloon ajoittuvia vaikutuksia kohtuullistetaan 
järjestelmämuutoksen tasauksella > turvaa laskennallisesti ja 
suhteellisesti kunnan talouden tasapainotilan uudistusta edeltävälle 
tasolle.  

 

• Uuteen rahoitusmalliin siirrytään asteittain,  
+/-25 euroa asukasta kohti vuodessa. 

• Muutos kuitenkin rajoitetaan +/- 100 euroon       
per asukas 4 vuoden siirtymäajan kuluessa. 

 

 

(2/3) 
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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 

 


