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Maakunta-sote prosessin pääaikataulu
2017
1 / 2017

2 / 2017

HE valinnanvapauslaiksi
lausuntokierrokselle
2/.2017

Maakuntaja sotejärjestämisuudistus- HE
eduskunnalle
to
to 23.2.2017
Maakuntien
rahoituslain
täydennys
lausunnoille
2/2017

3 / 2017

4 / 2017
HE valinnanvapauslaiksi
eduskunnalle
to 27.4.2017

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

Maakuntien
rahoituslain
täydennys
4/2017

6 / 2017
Hyväksytään
eduskunnassa
22.6.2017:
- Maakunta- ja
sotejärjestämisuudistus
- Valinnanvapauslaki
- Sotetuottajalaki
- Maakuntien
rahoituslaki

7 / 2017
Väliaikaishallinto alkaa
valmistella
toiminnan
käynnistämistä
1.7.2017
alkaen

9 / 2017
- HE
Maakunnille
siirrettäviä
tehtäviä
koskevien
lakien
muutoksiksi
eduskunnalle

27.2.2017
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2018
1 / 2018
Ensimmäiset
maakuntavaalit
presidentinvaalien
yhteydessä
1 / 2018

2019
12 / 2018

1 / 2019
Sosiaali- ja
terveydenhuollon
järjestäminen
siirtyy uusille
maakunnille
1.1.2019
Valinnanvapauteen ja
monikanavarahoitukseen
liittyvät lait
voimaan
1.1.2019.
Mahdollinen
siirtymäaika.

27.2.2017
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Aluekehittäminen
ja kasvupalvelut

Sosiaalija terveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto
Pelastustoimi

Maakunnan keskeiset tehtävät
Alueiden
käyttö ja
ympäristötehtävät

Liikennetehtävät

Maaseudun
kehittäminen
ja lomituspalvelut
27.2.2017
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Maakunta 2023 -visio
Palvelut
sovitetaan
asukkaiden
tarpeen
mukaisiksi
kokonaisuuksiksi

Asukkaille sujuvia palveluja
yhdenvertaisesti järkevin
kustannuksin ja vaikuttava
julkinen hallinto

Monipuolinen
palvelurakenne ja
ammattitaitoinen
henkilöstö asukkaan
hyvinvoinnin
tukena

Asukkaat
vaikuttavat ja
valitsevat

Palvelut tarjotaan
fiksusti ja rahat
riittävät

-

Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion
välillä
KUNNAT

MAAKUNNAT

VALTIO

Paikallisen osallistumisen,
demokratian ja elinvoiman
yhteisöjä, jotka hoitavat
asukkaiden päättämiä
itsehallintotehtäviä ja laissa
säädettyjä paikallisia tehtäviä.
• Sosiaali- ja terveydenhuolto

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

• Oikeusvaltion ylläpito ja kehitys
• Perusoikeuksien turvaaminen
ja arviointi

-

•
•
•
•
•
•

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

Työ- ja elinkeinopalvelut
• Liikennejärjestelmäsuunnittelu
ja joukkoliikenteen alueellinen
suunnittelu
• Maaseudun kehittäminen
ja lomituspalvelut

• Turvallisuustehtävät
• Valtakunnalliset ja kv-tehtävät
• Yleinen edunvalvonta
6
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Tärkeimmät ehdotukset
•
•
•

•

Maakunnan omasta palvelujen tuotannosta vastaa
maakunnan liikelaitos ja sen yhtiöt.
Liikelaitoksen viranhaltijat voivat tehdä
viranomaispäätöksiä ja käyttää julkista valtaa.
Maakunta vastaa siitä, että asukkaat saavat
palveluja myös silloin kun niitä ei ole
markkinaehtoisesti saatavilla.
Maakunnalla on palvelujen yhtiöittämisvelvollisuus
silloin, kun maakunta hoitaa sote-tehtäviä
kilpailutilanteessa markkinoilla tai palvelut ovat
asiakkaan suoran valinnan piirissä.
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Henkilöstöjärjestelyt
•

•
•

Siirtyminen toteutetaan liikkeenluovutuksen
periaatteiden mukaisesti ns. vanhoina
työntekijöinä.
Siirtymähetkellä voimassa olevat oikeudet ja
velvollisuudet säilyvät.
Siirtyvistä työntekijöistä suurin osa on sosiaalija terveydenhuollon henkilöstöä.
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Maakuntien rahoitus
•
•
•

Valtion yleiskatteellinen
rahoitus
Asiakas- ja
käyttömaksut
Lyhytaikainen
lainanotto

Maakuntaveron
käyttöönotto
selvitetään.

(1/2)

Valtionrahoituksen määräytyminen

89%

Tarveperusteinen
rahoitus

10
%
10%

Asukaslukuperusteinen
rahoitus

9

-

27.2.2017

87% Ikärakenne ja tarve
85,687 % ikärakenne ja
palvelutarve
1,500 % asukastiheys
1,400 % vieraskielisyys
0,300 % kaksikielisyys
0,113 % saaristoisuus

1%

Hyterahoitus

Verotus

(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
•

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.
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Uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto
Valtakunnallinen, mutta
alueilla toimiva uusi
monialainen virasto

Turvaa yhdenmukaisesti ja
poikkihallinnollisesti
kuntien ja maakuntien sekä
kansalaisten
toimintaedellytyksiä:

Opetus- ja
kulttuuritoimi

LUVAT

Sosiaali- ja terveysala

• Myöntää lupia ja
oikeutuksia
• Rekisteröi
toimijoita

Ympäristötehtävät

Työsuojelu

OHJAUS

• Ohjaa ja kehittää
toimintaa
• Rahoittaa
palvelutuotantoa
ja hankkeita

VALVONTA

• Valvoo toiminnan
lainmukaisuutta ja
perusoikeuksien
toteutumista

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

Muut
laillisuusvalvonta- ja
oikeusturvatehtävät
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Kiitos!
alueuudistus.fi
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ● VALTIOVARAINMINISTERIÖ
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