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Maakuntavalmistelun määräajat

• Tämä diasarja on tarkoitettu maakuntien valmisteluorganisaatioiden työn tueksi. Diasarja 
sisältää maakuntien kannalta tärkeitä määräaikoja uudistuksen valmistelu- ja 
käynnistysvaiheessa. Määräajat perustuvat pääministerin ilmoituksen 27.6.2018 mukaiseen 
uudistuksen aikatauluun.

• Maakunta- ja sote-uudistukseen liittyviä lakeja on tarkoitus käsitellä eduskunnassa 
syysistuntokaudella 2018 niin, että eduskunta voi hyväksyä lait loppuvuodesta 2018. 

• Määräajoista säädetään suurelta osin voimaanpanolaissa (HE 15/2017, Laki maakuntalain, 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä 
annetun lain voimaanpanosta). Diasarjassa pykäläviittaukset ovat voimaanpanolaista, ellei 
toisin mainita.

• Aikajana, joka sisältää valmistelun keskeisimmät ajankohdat vuosille 2018-2022 on kuvattu 
dioilla 4-7, tarkempi teemoittainen kuvaus on dioilla 7-26.

• Lisätietoa valmistelun tueksi löytyy alueuudistuksen tiekarttaryhmien kuvauksista 
alueuudistus.fi/tiekartta, järjestäjän käsikirjasta alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja sekä 
lakiehdotuksista ja niiden perusteluista alueuudistus.fi/lakiesitykset

http://www.alueuudistus.fi/tiekartta
http://www.alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja
http://www.alueuudistus.fi/lakiesitykset
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2018-2019

•Maakunnat perustetaan voimaanpanolain voimaantullessa (viimeistään 
joulukuu 2018).

•Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin VATE on asetettava 
kuukauden kuluessa voimaanpanolain voimaantulosta.

•Ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019.

•Luovuttavissa organisaatioissa kunnissa, kuntayhtymissä ja valtiolla 
tehdään esiselvitystä liikkeen luovutuksen piiriin kuuluvasta 
henkilöstöstä. Esiselvityksen siirtyvästä henkilöstöstä on käytännössä 
oltava valmis 30.4.2019 mennessä.

•Maakuntavaltuuston toimikausi alkaa 1.8.2019.



2020

•Kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2020 maakunnalle selvitys 
sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista 
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta ja sopimuksista.

•Sairaanhoitopiirien kuntayhtymien, erityishuoltopiirien ja maakunnan 
liittojen on tehtävä viimeistään 28.2.2020 maakunnalle selvitys 
omaisuudesta, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, veloista ja 
sopimuksista.

•Henkilöstön siirtoa koskevat yhteistoimintamenettelyt on käytävä 
luovuttavassa organisaatiossa käytännössä 30.9.2020 mennessä.

•Maakunnan on viimeistään 31.10.2020 lähetettävä kirjallinen ilmoitus 
maakunnan vastuulle siirtyvien velkojen, vastuiden ja sopimusten 
velkojille ja sopimusosapuolille. 

•Lopullisen selvityksen siirtyvästä henkilöstöstä on oltava valmis 
käytännössä joulukuussa 2020.



2021

•Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja monien muiden tehtävien 
järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2021.

•Sairaanhoitopiirien kuntayhtymät, erityishuoltopiirit ja maakunnan liitot siirretään 
varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen maakuntiin 1.1.2021.

•Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja 
pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät maakunnan hallintaan 1.1.2021.

•Kunta siirtää maakunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
järjestämiseen liittyvät sopimukset ja kunnan omistamat, sellaisen osakeyhtiön 
osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä 
tai tuottamista varten 1.1.2021 lukien. 

•Maakunnan on päätettävä kiinteistöihin, tietotekniikka- ja tietojärjestelmä-
palveluihin liittyvän omaisuuden ja sopimusten siirrosta palvelukeskuksille niin, että 
ne siirtyvät palvelukeskusten omistukseen ja hallintaan 1.1.2021 lukien. 

•Valtio huolehtii maakuntien palvelukeskusten perustamisen edellyttämistä 
toimenpiteistä. Palvelukeskusten osakkeet luovutetaan maakunnille 1.1.2021
mennessä.



2022-2023

•Maakunnan tulee ottaa asiakasseteli käyttöön 1.1.2022.

•Maakunnan on otettava käyttöön henkilökohtainen budjetti 1.1.2022.

•Maakuntien hyväksymät yksityiset sosiaali- ja terveyskeskukset sekä 
maakuntien liikelaitosten sosiaali- ja terveyskeskukset aloittavat 
toimintansa 1.1.2023. Maakunta voi tietyissä tilanteissa hakea ja 
saada luvan sosiaali- ja terveyskeskusten toiminnan aikaisemmalle 
aloittamiselle tai myöhäisemmälle aloittamiselle.

•Suunhoidon yksiköt aloittavat toimintansa kaikissa maakunnissa 
1.1.2023.



Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE)

• Väliaikainen valmistelutoimielin tulee asettaa kuukauden kuluessa voimaanpanolain 
voimaantulosta, muuten toimivalta siirtyy valtioneuvostolle. Voimaanpanolain on 
tarkoitus tulla voimaan viimeistään joulukuussa 2018.

• Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta on määritelty 
voimaanpanolain 7 §:ssä, mm. päättää maakunnan vuoden 2019 talousarviosta ja 
valmistella maakuntien toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät 
asiat.

Väliaikaista valmistelutoimielintä koskevat rajoitukset

• Väliaikainen valmistelutoimielin voi ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai 
työsopimussuhteeseen maakuntaan siten, että määräaika päättyy viimeistään 
31.12.2020.

• Väliaikainen valmistelutoimielin voi tehdä maakuntaa sitovia sopimuksia vain 
määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että määräaika päättyy viimeistään 
31.12.2021.



Esivalmisteluvaiheen ja maakunnan toiminnan 
valmistelun rahoitus 

• Valtio on myöntänyt maakunnille valtionavustusta niiden toiminnan ja 
hallinnon käynnistämisen kustannuksiin 2017 ja 2018.
Esivalmisteluavustusta voidaan käyttää siihen saakka, kunnes VATE on 
asetettu, sekä tämän jälkeenkin tarvittaessa enintään kuukauden ajan 
esivalmistelun edellyttämiin palkkamenoihin edellyttäen, ettei VATE toisin 
päätä.

• Valtio myöntää maakunnille valtionavustusta niiden toiminnan ja hallinnon 
käynnistämisen kustannuksiin vuosina 2019 ja 2020 (11 §). Määräraha 

olisi yleiskatteellinen ja se jaettaisiin maakunnille ilman erillistä 
hakemusta.



Ensimmäiset maakuntavaalit ja 
maakuntavaltuuston toimikausi

• Maakuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019, 12 §.

• Valtuutettuja valitaan kussakin maakunnassa maakuntalaissa tarkoitettu vähimmäismäärä, joka 
perustuu asukaslukuun. Asukasluvun määräytymispäivä on 31.12.2018, 12 §.

• Ensimmäisen maakuntavaltuuston toimikausi alkaa 1.8.2019 ja kestää 31.5.2021 saakka.

• Maakuntalain pykäliä, jotka koskevat mm. maakuntavaaleja, äänestysoikeutta, suostumusta 
luottamustoimeen, yleistä vaalikelpoisuutta ja maakuntavaltuuston vaalikelpoisuutta sovelletaan 
ensimmäisen kerran näissä vaaleissa (maakuntalaki 17, 18, 22 ja 59 – 61 §), 1 §.

• Maakuntalain pykäliä, jotka koskevat mm. maakunnan toimielimiä, vaalikelpoisuutta, 
osallisuutta, johtamista, maakunnan liikelaitosta ja maakuntien yhteistoimintaa sovelletaan 
1.8.2019 alkaen (maakuntalaki 16, 19 – 21 ja 23 –28 §, 6 – 9 luvut, 62 –74 §), 1 §.



Maakunnan talouden suunnittelua, tarkastusta 
ja seurantaa koskevat aikataulut

• Maakunnan talousarvio ja tilinpäätös laaditaan ja tarkastetaan maakuntalain 13 ja 14 luvussa 
tarkoitetulla tavalla ensimmäisen kerran vuodelle 2019, 1 §. 

• Maakunnan valtuuston on käsiteltävä vuodelta 2020 kuntayhtymien ja erityishuoltopiirien 
tilinpäätökset (allekirjoittavat maakunnan hallitus ja maakuntajohtaja) ja päätettävä 
tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta 30.6.2021 mennessä, 33 §. 

• Maakuntalain pykäliä, jotka koskevat mm. tarkastuslautakunnan toimintaa, tietojen saatavuutta 
ja maakunnan toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla ja varautumista sovelletaan 1.8.2019
lukien (95, 96, 106, 110 §, 15 luku, 141 §), 1 §.

• Maakuntalain pykäliä, jotka koskevat mm. maakunnan tehtäviä, maakuntien ja maakuntien 
talouden arviointimenettelyä, maakunnan toiminnan, talouden ja palvelutuotannon seurantaa ja 
tietojen tuottamista sekä alueellisen varautumisen yhteensovittamista sovelletaan 1.1.2021
lukien (2 luku, 103 – 105, 140, 142 §), 1 §. 



Henkilöstön siirtymistä ja asemaa koskevat 
määräajat

• Henkilöstö siirtyy maakuntiin voimaanpanolain nojalla liikkeenluovutuksen 
periaattein. Tukipalveluissa työskentelevien henkilöiden kohdalla liikkeenluovutusta 
sovelletaan, jos tehtävää hoitavan henkilön tehtävistä vähintään puolet on 
maakuntiin siirtyviin tehtäviin tarkoitettuja tukitehtäviä, 14 §. 

• Edellä olevaa sovelletaan myös tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirtoon 
maakuntakonserniin kuuluvaan tai maakuntien määräysvallassa olevaan yhteisöön, 
joka perustetaan 31.12.2022 mennessä, 14 §.   

• Luovuttavissa organisaatioissa kunnissa, kuntayhtymissä ja valtiolla tehdään 
esiselvitystä liikkeen luovutuksen piiriin kuuluvasta henkilöstöstä. Esiselvityksen 
siirtyvästä henkilöstöstä on oltava valmis käytännössä 30.4.2019 mennessä.

• Siirtoa koskevat yhteistoimintamenettelyt on käytävä luovuttavassa organisaatiossa 
käytännössä 30.9.2020 mennessä.

• Lopullisen selvityksen siirtyvästä henkilöstöstä on oltava käytännössä valmis 
joulukuussa 2020 (esiselvityksen tietojen päivitys joulukuun 2020 tilanteeseen).



Palkat, eläkkeet ja työnantajaedunvalvonta

• 31.12.2020 mennessä erääntyneestä lomapalkkavelasta vastaa maakunta, 14 §.

• Maakuntakonserniin kuuluvan tai maakuntien määräysvallassa olevan 31.12.2022 mennessä perustetun 
yhteisön on huolehdittava julkisten alojen eläkelain voimaanpanolain 8 §:n 2 momentin tasoisen 
lisäeläkeosuuden säilymisestä henkilöillä, jotka siirtyvät niiden palvelukseen maakuntauudistuksesta 
johtuvan järjestelyn johdosta Kevan jäsenyhteisön palveluksesta ja joiden palvelussuhde jatkuu yhtiössä 
yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan saakka, 15 §. 

Laki kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä

• Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:ssä on hallitus sekä kuntajaosto, maakuntajaosto ja yritysjaosto.

• Kunta- ja maakuntajaoston toimikaudet alkavat 1.1.2021 ja kestävät vuoden, Laki kuntien ja 
maakuntien työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä 16 §.

• Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n jäsenyhteisöjen maksuosuudet peritään 31.12.2020 asti kumotun 
kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 6 §:n mukaisesti. Vuoden 2021 maksuosuuksien 
ennakot määrätään jäsenyhteisöjen tammikuun 2021 palkkasummien perusteella, Laki kuntien ja 
maakuntien työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä 16 §.



Omaisuuden selvittäminen ja siirto
-kuntayhtymät

• Sairaanhoitopiirien kuntayhtymien, erityishuoltopiirien ja maakunnan liittojen on tehtävä 
viimeistään 28.2.2020 maakunnalle yksityiskohtainen selvitys: 

1) kuntayhtymän omaisuudesta;
2) maakunnan vastuulle siirtyvistä veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista;
3) kuntayhtymän omaisuuden kirjanpidollisen arvostuksen perusteista; sekä
4) sellaisista olennaisista omaisuuserissä tapahtuneista muutoksista sekä toiminnallisista ja 
taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene viimeisimmästä tilinpäätöksestä, 19 §.

• Kuntayhtymän viranomainen ei voi edellä mainitun selvityksen antamisen jälkeen päättää 
ilman maakunnan suostumusta asioista, joilla olisi merkittäviä maakuntaa sitovia vaikutuksia, 
paitsi jos päätöksentekoa ei voida asian kiireellisyyden vuoksi lykätä, 30 §.

• Jos kuntayhtymä on perussopimuksensa mukaan huolehtinut muistakin kuin maakunnalle 
siirtyvistä tehtävistä, jäsenkuntien on järjesteltävä toiminta näiden tehtävien osalta 
uudelleen 31.12.2020 mennessä, 18 §.

• Sairaanhoitopiirien kuntayhtymät, erityishuoltopiirit ja maakunnan liitot siirretään varoineen 
ja velkoineen sekä sitoumuksineen maakuntiin 1.1.2021, 18 §.



Omaisuuden selvittäminen ja siirto
-kunnat 1/3

• Kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2020 maakunnalle yksityiskohtainen selvitys 20—22 
§:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista 
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta ja sopimuksista. Tiedot voi vastaanottaa 
myös toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus, 23 §.

• Kuntaa koskevia säännöksiä sovelletaan myös ns. vapaaehtoisiin sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymiin, kuten Paras –kuntayhtymiin. Samoin kuin kuntien, 
näiden kuntayhtymien on tehtävä maakunnalle selvityksen siirtyvästä irtaimistosta, 
sopimuksista ja toimitiloista 28.2.2020 mennessä.

• Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja 
pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät maakunnan hallintaan 1.1.2021, jos 
maakunta ja kunta eivät toisin sovi, 20 §. 

• Kunnan on täydennettävä selvitystä viimeistään 30.6.2021, jos selvityksen antamisen 
jälkeen on tapahtunut olennaisia muutoksia, 23 §.



Omaisuuden selvittäminen ja siirto
-kunnat 2/3

• Maakunnan ja kunnan tai palvelukeskuksen ja kunnan välillä solmitaan toimitilojen 
hallinnasta vuokrasopimus siten, että se on voimassa vähintään 31.12.2023 asti. 
Maakunnalla on oikeus pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloa yhdellä vuodella. 
Maakunnan tulee ilmoittaa oikeuden käyttämisestä kunnalle viimeistään 12 
kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaolon päättymistä, 20 §. 

• Kunta siirtää maakunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
järjestämiseen liittyvät sopimukset 1.1.2021 lukien, 22 §. 

• Edellä mainitusta poiketen maakunnalle eivät kuitenkaan, jolleivät maakunta ja kunta 
toisin sovi, siirry: 

• 1) sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset, joissa kunta on sitoutunut 
osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden 
päätyttyä;

• 2) vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut 
sellaisista sopimuksista, jotka kunta solmii tämän lain vahvistamisen jälkeen, 
mutta ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
järjestämisvastuun siirtymistä maakunnalle 22 §. 



Omaisuuden selvittäminen ja siirto
-kunnat 3/3

• Maakunnalle siirtyy 1.1.2021 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä 
kunnan irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat 
oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat, 21 §.

• Edellä säädetystä poiketen maakunnalle eivät siirry sellainen kunnan omistama 
irtaimisto ja osakkeet, jotka kunta omistaa työterveyshuoltolaissa (1383/2001) 
säädettyjen velvoitteidensa täyttämiseksi, 21 §.

• Maakunnalle siirtyy 1.1.2021 kunnan omistamat, sellaisen osakeyhtiön osakkeet, 
jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai 
tuottamista varten. Maakunnan vastuulle siirtyvät myös mahdolliset kunnan antamat 
takaussitoumukset kyseisen yhtiön puolesta, 21 §. 



Omaisuuden selvittäminen ja siirto 
-maakunnat

• Maakunnan on viimeistään 31.10.2020 lähetettävä kirjallinen ilmoitus maakunnan 
vastuulle siirtyvien velkojen, vastuiden ja sopimusten velkojille ja sopimusosapuolille. 
Ilmoituksesta tulee käydä ilmi siirtyvätkö ne edelleen palvelukeskuksille, 29 §.

• Maakunnan on siirrettävä omistukseensa tulleet kiinteistöt, kiinteistön hallintaan 
oikeuttavat osakeyhtiöiden osakkeet, maanvuokrasopimukset, vuokrasopimukset ja myös 
siirtyvään omaisuuteen kohdistuvat velat, sopimukset ja muut vastuut toimitila- ja 
kiinteistöhallinnon palvelukeskukselle 1.1.2021 lukien. 20 §:ssä mainittujen 
vuokrasopimusten siirrosta maakunta ja palvelukeskus voivat sopia myös toisin, 31 §.

• Maakunnan on siirrettävä tietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluihin liittyvät sopimukset, 
näihin liittyvät ohjelmistolisenssit ja vastaavat oikeudet sekä käyttöomaisuutta tieto-ja 
viestintäteknisten palveluiden palvelukeskuksille 1.1.2021 lukien, siltä osin kuin ne ovat 
välttämättömiä palveluiden tuottamiseksi tieto-ja viestintäteknisten palveluiden 
palvelukeskuksissa. Maakunta ja palvelukeskus voivat sopia myös toisin, 31 §. 



Palvelukeskukset ja yhtiöittäminen

• Valtio huolehtii maakuntien palvelukeskusten perustamisen edellyttämistä 
toimenpiteistä. Palvelukeskusten osakkeet luovutetaan maakunnille 1.1.2021
mennessä, 40 §.

• Palvelukeskusten maakuntien omistukseen tulevat osakkeet jakautuvat maakuntien 
kesken niiden asukasluvun mukaisessa suhteessa. Asukaslukuna otetaan huomioon 
maakuntiin kuuluvien kuntien asukasluku 31.12.2019, 41 §.

• Jos maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa on kyse maakuntalain 112 §:ssä 

tarkoitetusta kilpailutilanteessa markkinoilla hoidettavasta tehtävästä, maakunnan on 
perustettava maakunnan tytäryhteisöt siten, että maakuntalaissa säädetty 
yhtiöittäminen on toteutettu viimeistään 31.12.2022, 43 §.



Palveluiden hankkiminen siirtymäkauden aikana

Hallintovaliokunnan lausunnon (HaVL 3/2018) mukaisesti täydennetty voimaanpanolain 44 §

• Maakunnalle 18 ja 22 §:n nojalla siirtyneiden sopimusten mukaisten palvelujen hankinnassa 
noudatetaan lähtökohtaisesti hankintalakia.

• Maakunnan on ilman aiheetonta viivästystä aloitettava hankintalain mukaisesti hankintamenettely 
maakunnan hallinnon ja toiminnan käynnistämistä varten sekä palvelutoiminnan jatkumisen 
turvaamiseksi tarvittavien palvelujen hankkimiseksi silloin, kun mainitun lain 26 §:ssä säädetyt 
kynnysarvot ylittyvät ja maakunta ei ryhdy itse tuottamaan palvelua taikka tuota sitä 
yhteistoiminnassa muiden maakuntien kanssa tai hanki palvelua maakunnan palvelukeskukselta 
maakuntalain mukaisesti.  

• Hankintamenettelyn keston ajaksi maakunta voi tehdä väliaikaisen sopimuksen tai palvelujen 
tuottamista koskevan vastaavan järjestelyn, jos se on maakunnan toiminnan käynnistämistä varten 
tai palvelujen tuottamisen jatkuvuuden turvaamiseksi välttämätöntä. Edellytyksenä on lisäksi, että 
palvelujen tuottaminen siirtyneiden sopimusten mukaisesti tai muutoin aiheuttaisi merkittävää 
haittaa maakunnan toiminnalle tai maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen 
tuottamiselle. Maakunta voi tehdä väliaikaisen järjestelyn enintään vuoden 2023 loppuun asti. 

• Koskee myös palvelukeskuksia niiden tuottaessa maakunnilta ja valtiolta siirtyneiden sopimusten 
mukaisia maakuntalain 16 luvussa säädettyjä palveluja.



MAKU II -lainsäädännön valmistelu

• Maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus ja 
valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskeva lainsäädäntö, 
ns. MAKU II HE sisältää yhteensä noin 212 lakiehdotusta:
̵ Maakuntien tehtäviä koskevat erityislait
̵ Laki Luova-virastosta ja sen tehtäviä koskevat erityislait
̵ Laki Ahvenanmaan valtionvirastosta ja sen tehtäviä koskevat erityislait
̵ MAKU II-voimaanpanolaki

• HE 14/2018 on annettu eduskunnalle maaliskuussa 2018 ja se on 
tarkoitus käsitellä niin, että eduskunta voi hyväksyä esitykseen 
sisältyvät lait viimeistään kevätistuntokaudella 2019.

• Esitykseen sisältyvät lait tulevat pääsääntöisesti voimaan 1.1.2021.



Sosiaali- ja terveydenhoidon ja pelastustoimen 
järjestämisestä annettujen lakien voimaantulo

• Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annettu laki tulee voimaan 
1.1.2021, 1 §. 

• Lain mm. maakuntien yhteistyötä, ohjausta ja viranomaisvalvontaa 
koskevat §:t tulevat kuitenkin voimaan 1.1.2020 (8, 10, 13 – 19, 21, 25 
– 29, 31, 33, 34, 45 – 53, 60 §), 1 §.

• Pelastustoimen järjestämisestä annettu laki tulee voimaan 1.1.2021, 1 §.

• Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain 12 §:n mukaiset ensimmäiset 
palvelutasopäätökset tulee tehdä viimeistään 1.12.2021, 1 §.



• Maakunnan tulee ottaa asiakasseteli käyttöön 1.1.2022, 87 §.

• Maakunnan on otettava käyttöön henkilökohtainen budjetti 1.1.2022, 88 §.

• Maakuntien hyväksymät yksityiset sosiaali- ja terveyskeskukset sekä maakuntien liikelaitosten 
sosiaali- ja terveyskeskukset aloittavat toimintansa 1.1.2023, 89 §. Maakunta voi tietyissä 
tilanteissa hakea ja saada luvan sosiaali- ja terveyskeskusten toiminnan aikaisemmalle 
aloittamiselle (aloitus aikaisintaan vuoden 2021 alusta lukien) (90§) tai saada luvan 
myöhäisemmälle aloittamiselle (enintään vuoden lisäaika) (91§).

• Suunhoidon yksiköt aloittavat toimintansa kaikissa maakunnissa 1.1.2023, 92 §

• Laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa tulee voimaan 1.1.2021. 
Muun muassa lain pilotointia ja maakunnille annettavaa muutostukea koskevat §:t tulevat 
voimaan kuitenkin heti kun laki on hyväksytty ja vahvistettu ja lain mm. tiettyjä päätöksiä ja 
palveluntuottajia koskevat §:t 1.1.2020, 86 §.

Pykäläviittaukset: laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Valinnanvapauslain voimaantulo ja 
siirtymäajat



Aluekehittämis- ja kasvupalvelulait

• Maakuntauudistuksen yhteydessä päivitetään aluekehittämistä koskeva lainsäädäntö vastaamaan uutta 
tilannetta sekä uudistetaan yritys- ja työvoimapalveluja yhdistämällä ne kasvupalveluiksi. 

• Tätä kokonaisuutta säätelee laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista sekä siihen liittyvä 
laki kasvupalveluiden järjestämisestä Uudellamaalla. 

• HE 35/2018 on annettu eduskunnalle huhtikuussa 2018.

• Aluekehitys- ja kasvupalvelulakia täydennetään kolmella nk. sisältölailla, jotka on annettu kesä- ja 
heinäkuussa 2018:

• Laki julkisista rekrytointi ja osaamispalveluista,

• Laki aluekehittämisen ja kasvupalvelun rahoittamisesta ja

• Laki kotouttamisen edistämisestä

• Syksyllä 2018 on tarkoitus antaa laki kasvupalveluiden tiedonhallinnasta.

• Yllä mainitut lait tulevat pääsääntöisesti voimaan 1.1.2021.



Maakuntien rahoituslain voimaantulo ja valtion 
rahoituksen määräytyminen

• Laki maakuntien rahoituksesta tulee voimaan 1.1.2021.

• Valtion rahoituksen valtakunnallinen taso vuonna 2021 vastaa maakuntien 
lakisääteisten tehtävien järjestämisestä aiheutuvien kustannusten yhteismäärää. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien kustannusten lähtökohtana 
on vastaavien tehtävien kustannusten keskiarvo vuosina 2019 ja 2020, 31 §.

• Valtion rahoitus vuosina 2022–2025 määräytyy osin maakunnan lakisääteisten 
tehtävien järjestämisestä aiheutuvien uusimpien käytettävissä olevien kustannusten 
ja osin säädettyjen laskennallisten kustannusten perusteella, 32 §.

• Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin lasketaan maakunnan 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa ja toiminnan tulosta kuvaavien 
indikaattoreiden perusteella. Tätä sovelletaan 1.1.2024 alkaen, 30 §.

Pykäläviittaukset: laki maakuntien rahoituksesta



Maakuntajakolain voimaantulo

• Uusi maakuntajako tulee voimaan samaan aikaan 
maakuntalain ja voimaanpanolain kanssa viimeistään 
joulukuussa 2018.

• Uutta maakuntajakoa sovelletaan muun muassa 
maakuntavaalien toimittamisessa ja uusien maakuntien 
valmistelussa. 

• Kumottavaa maakuntajakolakia ja siihen perustuvaa 
maakuntajakoa sovelletaan vuoden 2020 loppuun, jollei 
lailla erikseen toisin säädetä. Sitä sovelletaan muun muassa 
maakunnille siirtyvien tehtävien hoitamisessa vuoden 2020
loppuun, maakuntajakolaki 22 §.
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