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Miten maakunta- ja sote-uudistus 
etenee? 

• EK:n valiokunnissa  
41 lakia 

• Maantielaki-HE 
eduskuntaan 

• Valinnanvapauslaki-
valmistelu 

• Valinnanvapauslaki-HE, 
• MAKU-II-HE, 
• Kasvupalvelu-HE 
► eduskuntaan 

• Lait hyväksytään 
eduskunnassa 

• Lait 
voimaan 

Maakunta- 
vaalit 

2017 2018 2019 
2–3/18 5/18 6/18 

2020 

ESIVALMISTELU 
MAAKUNNISSA 

VÄLIAIKAISHALLIN
TO MAAKUNNISSA 

10/18 

MAAKUNTA- 
VALTUUSTOT 

Uudistus tehtävä- 
siirtoineen voimaan 

1. Vuokralaskut maakunnille  lähtevät 1.12.2019, eräpäivä 4.1.2020 
2. Suuret meneillään olevat investoinnit saattaen vaihdettava 2019/2020 
3. Maakuntavaltuustoille tietoa palvelurakenteesta päättämiseksi jo 2019 
4. Hallituksen menojen kasvun hillintätavoitteen  maali 2029 



Visiona tulevaisuuden maakuntia palvelevat tilat 

 

• Maakuntien toimitilayhtiö pystytys on hyvässä vauhdissa 

• Asiakasneuvottelukunta aloittaa 1.1.2018 

 

• Valtavasti tärkeää työtä menossa mutta strategista katsetta on jo 
siirrettävä tulevaan: Voisivatko maakunnat ottaa yhtiön 
omistajuuden jo ennen vuotta 2020 

 

• Tärkeää aloittaa maakunnissa ja maakuntien kesken keskustelu 
yhtiön toimintaperiaatteista, tavoitteista ja visiosta 

 

• Itsenäiset maakunnat ovat tilakeskuksen asiakkaita sekä omistajia  
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• Suomen yliopistokiinteistöt –yhtiö perustettiin kesällä 2009. Uusi 
yliopistolaki astui voimaan 1.1.2010. Samalla 10 yliopistosta tuli 
yhtiön enemmistöomistaja.  

• Millaisilla periaatteilla toimitaan: toimiva johto – hallitus - omistajat – 
valtio 

• Ennen omistuksen siirtymistä maakuntien ja valtion neuvoteltava 
osakassopimus ja muutostarpeista yhtiöjärjestykseen  

• Valtion ja maakuntien yhteinen intressi on varmasti varmistaa 
yhtiön osaaminen ja taloudellinen tehokkuus, joka tuottaa hyvät  
toimintaa tulevat tilat.  

• Valtio haluaa varmistaa  in house –aseman ja vakaavaraisuuden. 
Maakuntien puolelta varmaankin tärkeää mm. päätösprosessit 
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Visiona tulevaisuuden maakuntia palvelevat tilat 

• Mikä muuttuu: Nyt 350 tapaa hoitaa toimitila-asioita ja 
kiinteistöjä (kunnat, shp, valtio, maakuntien liitot…) 

 

• Esimerkkinä 5 sairaanhoitopiirin sisäisen vuokran järjestelyt ja 
niiden vertautuvuus hypoteettisen yhtiömuotoisen toimijan 
toimintaperiaatteisiin. 

 

• Tilayhtiön luonnostelua maakunnille syntyvästä vuokravastuusta 

 

• Yhtiömuotoisen toimijan on noudatettava osakeyhtiölakia. 
Maakuntien yhteisenä toimijana yhtiön on kohdeltava asiakkaitaan 
tasapuolisesti ja läpinäkyvästi.  
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• Pentti Itkonen, Eksote: Kuntatyönantaja -lehti  
 

• ”Sosiaali- ja terveyspalvelut mullistuvat jo lähitulevaisuudessa 
 

• Syynä ei ole uusi sote-malli vaan digitalisaatio 
 

• Toimitiloja on rakennettu aivan liikaa digitalisaatioon nähden.  
 

• Nyt monissa kunnissa ongelmana ovat tyhjiksi jäävät kiinteistöt. 
 

•  Asia ei liity mitenkään sote-uudistukseen vaan samaan megatrendiin, 
joka on jo tyhjentänyt verotoimistot ja pankkisalit.” 
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• Pankkisalit eivät tyhjentyneet pelkästään teknologian voimalla  

• Verotus digitalisoitui määrätietoisesti prosesseja ja teknologiaa 
uudistamalla tuottavuusohjelmien puristuksessa 

 

• Maakuntauudistuksessa valtio investoi mittavasti maakuntien 
ICT:n kehittämiseen, yhteentoimivuuteen ja tiedolla johtamiseen. 

 

• Digitaalisuus (= toimintatapojen perusteellinen muutos) on iso 
mahdollisuus: mikä toimii driverina? 

• Vain maakunnat voivat päätöksillään varmistaa, että ICT- 
ja toimitilainvestoinnit muuttuvat digitalisaatioksi.  
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Art, design and technology: enhancing  
the human experience: Psychological, intellectual 
 and physical responses to healthcare spaces 

Visio voisi hyvin tähdätä vaikka globaalien huippuosaajien joukkoon.  
 



Etunimi Sukunimi 

Kiitos! 
Helena Tarkka 

Hallinto- ja kehitysjohtaja 

Valtiovarainministeriö 

helena.tarkka@vm.fi 
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