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Palvelut sovitetaan  
asukkaiden tarpeen  
mukaisiksi kokonaisuuksiksi 

Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti 
Järkevin kustannuksin ja vaikuttava julkinen hallinto 

Monipuolinen  
palvelurakenne ja 
ammattitaitoinen henkilöstö 
hyvinvoinnin tukena 

Asukkaat vaikuttavat ja 
valitsevat 

Palvelut tarjotaan fiksusti  
ja rahat riittävät 

Asukkaan palvelutarve 
lähtökohtana 

Digitalisoitu arki 
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Uudistusten tavoitteet 
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Sosiaali- ja terveyden-
huollon uudistuksen 
tavoitteena on: 
• kaventaa ihmisten 

hyvinvointi- ja terveyseroja, 
• parantaa palvelujen 

yhdenvertaisuutta, 
saatavuutta ja 
vaikuttavuutta sekä 

• hillitä kustannusten kasvua. 
 

Sote- ja 
maakuntauudistuksen 
tavoitteena on: 
• toteuttaa maakuntien 

itsehallintoon perustuva 
palvelu- ja hallintojärjestelmä. 

• toteuttaa järjestelmä, jolla 
vastataan nykyistä 
selkeämmin ja 
yksinkertaisemmin ihmisten 
palvelutarpeisiin. 

• vahvistaa julkisen talouden 
kestävyyttä. 

Maakuntauudistuksen 
tavoitteena on: 
• sovittaa yhteen valtion 

aluehallinto ja 
maakuntahallinto. 

• luoda tarkoituksenmukainen 
työnjako valtion, maakuntien ja 
kuntien välille. 
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Aikataulu 
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2016 2017 2018 2019 
Sote-uudistuksen ja 
maakuntien 
perustamisen 
lakiluonnokset 
lausunnolle 8/2016 

Valinnanvapautta 
koskeva HE 
eduskunnalle 05/2017, 
maakuntien muita 
tehtäviä koskeva HE 
eduskunnalle 08-
09/2017 

Monikanavaisen 
sote-rahoituksen 
yksinkertaistamista 
koskevat laki-
luonnokset 2017 
aikana 

Valinnanvapauteen 
ja monikanava-
rahoitukseen liittyvät 
lait voimaan 
1.1.2019. 
Mahdollinen 
siirtymäaika. 

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
järjestäminen siirtyy 
uusille maakunnille 
1.1.2019 

Ensimmäiset 
maakuntavaalit 
tammikuussa  
2018 presidentin- 
vaalien  
yhteydessä 

Maakuntalaki ja  
sote-järjestämislaki  
(HE 15/2017) 
eduskunnalle  
3/2017 

Väliaikaishallinto 
alkaa valmistella 
toiminnan 
käynnistämistä 
1.7.2017 alkaen 



- 24.4.2017 5 

Maakuntien rooli 

• 18 maakuntaa 

Vahva järjestäjä 

• Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen 
mukaisiksi kokonaisuuksiksi 

• oikea hoito ja palvelu sekä sen edellyttämä 
osaaminen oikeaan aikaan 

• sujuva hoito- ja palveluketju väestön ja 
asiakkaiden tarpeen mukaan 

Palvelujen integraatio  

• tuki asiakaslähtöisyydelle, 
itsemääräämisoikeudelle ja kilpailun 
hyödyntämiselle 

Valinnanvapaus  

• tuki asiakaslähtöisyydelle, 
itsemääräämisoikeudelle ja kilpailun 
hyödyntämiselle 

Kustannusten kasvun hillintä 

• Arki on digitalisoitu 
• Tieto kulkee ja tietojärjestelmät ovat 

yhteentoimivia 
• Tiedolla johdetaan 

Digitalisaatio 
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Maakunnan päätöksenteko, toiminta  
ja asukkaiden osallistuminen 
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Valtuusto, 59–99 jäsentä 
 Maakuntastrategia 

Hallitus 
 Toiminnan, hallinnon ja  

talouden käytännön johtaminen 

Maakunnan muut toimielimet 

Maakuntajohtaja 

Maakuntakonserni 

Järjestäjän ja 
tuottajan 

erottaminen 
Liikelaitos Yhtiöitetty 

toiminta 

Valtakunnalliset palvelukeskukset  •  ICT   •  Talous ja henkilöstö  •  Toimitilat ja kiinteistöt 

Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet 
• Suorat vaalit 
• Aloiteoikeus 
• Neuvoa-antava kansanäänestys 
• Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet 
• Nuorisovaltuusto, vanhus- ja  

vammaisneuvostot 
• Kielivähemmistön vaikuttamistoimielin 
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MAAKUNTIEN 
TEHTÄVÄT 
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Työnjako kunta-maakunta-valtio 

24.4.2017 8 

K
un

na
t 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 

M
aa

ku
nn

at
 

• Sosiaali- ja terveydenhuolto 
• Hyvinvoinnin ja terveyden sekä turvallisuuden 

edistämisen asiantuntija  
• Pelastustoimi 
• Ympäristöterveydenhuolto 
• Aluekehittäminen 

• Alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus 
• Työ- ja elinkeinopalvelut 
• Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja 

joukkoliikenteen alueellinen suunnittelu 
• Maaseudun kehittäminen ja 

lomituspalvelut 

Va
lti

o • Oikeusvaltion ylläpito ja kehitys 
• Perusoikeuksien turvaaminen ja arviointi 

• Turvallisuustehtävät 
• Valtakunnalliset ja kv-tehtävät 
• Yleinen edunvalvonta 
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Maakuntien kaikki tehtävät 1/2 
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Sosiaali- ja terveydenhuolto, sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 
alueellinen alkoholihallinto. 

HUOM: Koulupsykologi- ja kuraattoritehtävät jäävät kunnille  

Pelastustoimi 

Ympäristöterveydenhuolto 

Maatalous ja maaseudun kehittäminen sekä lomituspalvelut 

Kala- ja vesitalous, vesihuollon suunnittelu sekä vesi- ja merenhoito 

Alueen ja sen elinkeinoelämän kehittäminen, yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen 
järjestäminen (ns. kasvupalvelut), kotouttamisen edistäminen 

Alueiden käytön suunnittelu ja ohjaus, maakuntakaavoitus sekä 
rakennustoimen edistäminen 

Maakunnat 
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Maakuntien kaikki tehtävät 2/2 
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Liikennejärjestelmäsuunnittelu, alueellinen tienpito ja yksityisteitä koskevat 
valtionavustustehtävät 

Kulttuurin, osaamisen/koulutuksen ja liikunnan edistäminen 

Maakunnallisen identiteetin edistäminen 

Maakunnan varautuminen ja alueellisen varautumisen yhteensovittaminen 

Ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietouden parantaminen 

Yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen 

Muut sille erikseen säädetyt tehtävät 

Maakunnat 
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Maakunnan liikelaitos ja yhtiö 
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Maakunta voi tuottaa palvelut itse, 
yhteistoiminnassa muiden maakuntien 
kanssa tai ostopalveluina. 
   
Palvelun tuottajana voi toimia 
maakunnan liikelaitos, osakeyhtiö, 
yhteisö, yhdistys, osuuskunta, säätiö 
ja itsenäinen ammatinharjoittaja. 
   

  

  

Maakunnan liikelaitos 
• Maakunnassa on yksi tai useampia 

liikelaitoksia 
• vastaa maakunnan omasta palvelujen 

tuotannosta (ei markkinoilla)  
• viranhaltijat voivat tehdä viranomaispäätöksiä 

ja käyttää julkista valtaa. 
• tuottaa asukkaille sote-palvelut myös silloin, 

jos niitä ei ole muuten saatavilla. 
• voi tuottaa myös muita maakunnan tehtäviin 

liittyviä palveluja. 

  

Maakunnan yhtiö 
Maakunnalla on palvelujen yhtiöittämis-
velvollisuus silloin, kun maakunta hoitaa 
tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla tai 
palvelut ovat asiakkaan valinnanvapauden 
piirissä. 
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Maakuntauudistuksen onnistumisen avaintekijät 

• Sitoutuneisuus ja keskinäinen 
luottamus kaikkien toimijoiden välillä 

• Yhteistyö asukkaiden, päättäjien ja 
henkilöstön välillä 

• Omaehtoisuus ja oman maakunnan 
erityispiirteiden huomiointi 

• Digitalisaatio, toimintatapojen 
uudistaminen ja hyvä johtaminen 

• Rohkea ote tulevaisuuteen 
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Maakunta voi olla 
suuri tai pieni. 

Ovathan valtiotkin. 
 



- 24.4.2017 13 

Uutiskirjeiden tilaus: alueuudistus.fi/uutiskirjeet 

SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  ●  VALTIOVARAINMINISTERIÖ 

Twitter:  @VM-uutiset #maakuntauudistus #maakunta2019 
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