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Tiivistelmä lakipaketista 

 

Hallitus linjasi huhtikuussa 2016 maakuntien tehtäväalat. Tehtävät siirretään maakunnille 

kunnista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä, elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksista, työ- ja elinkeinotoimistoista sekä aluehallintovirastoista. Linjaus sisälsi 

periaatteet uuden hallinnollisen rakenteen tehtävänjaoista, jonka mukaan maakuntien 

tehtävien perustana on 1.1.2019 alkaen selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä.  

Työnjaossa kunnat ovat paikallisen osallistumisen, demokratian, sivistyksen ja elinvoiman 

yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä (yleinen toimiala) ja laissa 

säädettyjä paikallisia tehtäviä. Kunnat vastaavat jatkossakin nykyisen lainsäädännön 

periaatteiden mukaisesti työllisyyden hoidosta ja edistämisestä. Kunnalla on edelleen vastuu 

osaamisen ja sivistyksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, liikunta-, kulttuuri- ja 

muista vapaa-ajan palveluista, nuorisotoimesta, paikallisesta elinkeinopolitiikasta, 

maankäytöstä, rakentamisesta ja kaupunkisuunnittelusta. 

Maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta, 

ympäristöterveydenhuollosta, alueellisista kehittämistehtävistä ja elinkeinojen edistämisen 

tehtävistä, maakuntakaavoituksesta sekä maakunnallisen identiteetin ja kulttuurin 

edistämisestä sekä maakunnalle lain perusteella annettavista muista alueellisista palveluista. 

Valtio vastaa oikeusvaltion ylläpitämisestä ja kehittämisestä, perusoikeuksien turvaamisesta ja 

arvioinnista sekä turvallisuustehtävistä samoin kuin kansainvälisistä ja valtakunnallisista 

tehtävistä ja yhdenvertaisuuden ja yleisen edun valvonnasta. Valtion hallintotehtävissä on 

periaatteena valtakunnallinen toimivalta silloinkin, kun tehtävät edellyttävät alueellista tai 

paikallista läsnäoloa. Toisena periaatteena valtion hallintotehtävissä on valtakunnallisesti 

yhtenäisen toimintatavan ja ratkaisukäytännön soveltaminen. 

Tämä hallituksen esitys liittyy eduskunnalle maaliskuussa 2017 annettuun hallituksen 

esitykseen maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta 

koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 

artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 15/2017 vp). Esityksellä toteutetaan 

hallituksen linjauksen mukaisesti pääosa maakuntalain 6 §:ssä tarkoitettujen tehtävien sekä 

eräiden muiden tehtävien siirto valtion ja kuntien viranomaisilta maakunnille.  

Maakunnille siirrettäviä merkittävimpiä tehtäväkokonaisuuksia ovat maataloushallinto, 

ympäristöterveydenhuolto, aluesuunnittelu, vesiensuojelu ja vesihuolto sekä eräät julkisen 

henkilöliikenteen tehtävät.  Tämä esitys kattaa maakuntien tehtävät lukuun ottamatta niitä 

tehtäväkokonaisuuksia, jotka siirtyvät maakunnille erillisillä hallituksen esityksillä. Muut 

esitykset koskevat pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen, aluekehitys- ja 

kasvupalvelutehtävien sekä liikennetoimialan tehtäviä. Maakuntien tehtävien rahoitusta 

koskevat muutokset ehdotetaan toteutettavaksi myös erillisellä hallituksen esityksellä.  
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Esitykseen sisältyvät lisäksi ehdotukset valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien 

uudelleenorganisoimiseksi. Esityksellä perustetaan Valtion lupa- ja valvontavirasto, jolle 

kootaan pääosa lakkautettavaksi ehdotettavien aluehallintovirastojen ja Sosiaali- ja 

terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtävistä sekä osa lakkautettavaksi ehdotettavien 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tehtävistä. Valtion lupa- ja valvontavirasto on 

toimivallaltaan valtakunnallinen ja tehtäviltään monialainen valtion hallintoviranomainen, joka 

turvaa alueilla toimien perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista ja valvoo yleistä etua 

hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virastotyypiltään Valtion 

lupa- ja valvontavirasto on uudenlainen valtioneuvoston alainen ja sitä ohjaavien 

ministeriöiden yhteinen virasto. Esitykseen sisältyy myös ehdotus laiksi Ahvenanmaan 

valtionvirastosta. 

Esitykseen sisältyvien palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyy maakunnille vuoden 

2019 alusta. Myös ehdotetut valtionhallinnon organisaatiomuutokset ja Valtion lupa- ja 

valvontaviraston perustaminen toteutetaan vuoden 2019 alusta. 

Asiantuntijat: 

Hallitusneuvos Tarja Hyvönen, VM, p. 02955 30147 

Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki, VM, p. 02955 30129 

Lainsäädäntöneuvos Jaska Siikavirta, VM, p. 02955 30370 

Hallitusneuvos Ilkka Turunen, VM, p. 02955 30097 


