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Kaupunkiseutujen rooli 

maakunta- ja 

kuntauudistuksissa?
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Hallituksen julkisen hallinnon rakennetta muuttavat 

reformit
• Julkisen hallinnon rakenteita ja toimintatapoja sekä ajattelutapaa muuttavia systeemisiä 

muutoksia
• sote-uudistus

• maakuntauudistus

 valtion rahoituksella ja valtionohjauksella sekä maakuntien vastuulla puolet julkisen 
talouden kestävyysvajeesta hallintaan

 periaatteet kunnan, maakunnan ja valtion väliseen tehtäväjakoon talouden ja perustuslain 
näkökulmista

• tulevaisuuden kunta

 uusi suunta kunnalle

• Valtion keskushallinnon uudistus
• toimintatavat

• johtaminen ja muutosten aikaansaantikyky

• rakenteet

• Digitalisaatio
• suurin rakenteita muuttava seikka
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Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä
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KUNNAT 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

MAAKUNNAT
• Sosiaali- ja terveydenhuolto

• Pelastustoimi

• Ympäristöterveydenhuolto

• Aluekehittäminen

• Alueiden käytön 

ja rakentamisen ohjaus

• Työ- ja elinkeinopalvelut

• Liikennejärjestelmäsuunnittelu

ja joukkoliikenteen alueellinen

suunnittelu

• Maaseudun kehittäminen

ja lomituspalvelut

VALTIO • Oikeusvaltion ylläpito ja kehitys

• Perusoikeuksien turvaaminen

ja arviointi

• Turvallisuustehtävät

• Valtakunnalliset ja kv-tehtävät

• Yleinen edunvalvonta
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Maakunnille siirtyvät tehtävät

ja henkilötyövuodet
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Tammikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu KesäkuuHelmikuu

MAAKUNTA-HE EK:ssa

Laki

voimaan

HE eduskuntaan

HE eduskuntaan

Jne

SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN KOKONAISUUS EDUSKUNNASSA 2017

Maakunta-HE:

• Maakunnan muita kuin sote- ja pelastustehtäviä koskevien

lakien muutokset

• LUOVA-laki ja laki Ahvenanmaan valtiovirastosta sekä näiden

tehtäviä koskevien lakien muutokset

• Maataloustukien maksajavirastolaki

• Laki ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtämisestä

kunnille

• Kasvupalvelu- ja aluekehityslaki ?

• Valmiuslain tekninen muutos

• Voimaanpanolaki

• Mahdolliset muutokset SOTE-HE:n lakeihin

• Mahdollinen maakuntien maksuperustelaki

Muut liittyvät HE:t (samalla aikataululla):

• Ahvenanmaan itsehallintolain muutos ? (OM)

• Kirkkolain muutos (OKM)

• Opetus- ja kulttuuuritoimen rahoituslaki (OKM)

• Mahdollinen valmiuslain aineellinen muutos ? (OM)

• Alkoholilain muutos (STM)

• Kasvupalvelu- ja aluekehityslaki ? (TEM)

• Liikennekaaren seuraavat vaiheet (LVM))

• Yksityistielain ja maantielain muutos (LVM)

VALINNANVAPAUS-HE EK:ssa

SOTE-HE EK:ssa

MAAKUNTA-HE 

LUONNOS
MAAKUNTA-HE LUONNOS projekti- ja reformiministeriryhmässä sekä

käännös , lausuntokierros (10 vko) ja laintarkastus

VALINNANVAPAUS-HE LUONNOS, (ml. käännös, 

lausuntokierros (10 vko)ja laintarkastus)

SOTE-HE 

LUONNOS

20.10.2016

HE eduskuntaan

Voimaan-

tulo?



3.11.2016 6www.vm.fi/tulevaisuuden-kunta

Sote-tehtävät

57% 
menoista

Kunta matkalla tulevaisuuteen

Itsehallinto

vuodesta

1865

• Tehtäviä

yli 600

• Velvoitteita

yli 1000

• Perustuslaki

• Kuntalaki

313

Sote- ja 

maakunta-

uudistus 

1.1.2019

Uusia

mahdollisuuksia
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Maahan

-muutto
Muutto-

liike

Alhainen 

syntyvyys

Väestö-

kehitys

Ikäänty

-minen

Kaupungis-

tuminen

Kuntien 

erilaistuminen Verkosto-

maisuus
Uudistuminen

Johtaminen

• Digitalisaatio

• Robotiikka

• Muutos-

nopeus

Työn

muutos

Hyvin-

vointi-

erot
Aika-

ja paikka-

riippu-

mattomuus

Talouskasvu

ja työllisyys

Tulevaisuuden kunnan roolit ja muutosajurit

Kunta 

2030
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Kasvun ja uusiutumisen 

mahdollisuuksien lähteet
Ekosysteemit ja innovaatiot
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Tulevaisuuden suomalainen sote- ja maakuntamalli: Hyvinvoivat ihmiset, 

sujuvat palvelut ja kestävä talous

Lainsäädäntö antaa mahdollisuudet
- Sote-järjestämisvastuu kunnilta ja kuntayhtymiltä 18 maakunnalle

- Monialainen maakunta, jossa vaaleilla valittu maakuntavaltuusto ja käyttäjien osallistuminen

- Sote-järjestämislaki, maakuntalaki, voimaanpanolaki, maakuntien rahoituslaki,        valtionosuuslainsäädäntö + 20 muuta lakia 

Hyvinvoinnin ja 

terveyden 

edistäminen 

kunnissa

ja maakunnissa

Asiakkaan 

itsemääräämisoikeuden ja 

vastuun vahvistaminen

Mahdollistajina 

tieto ja digitalisaatio sekä osaava henkilöstö

Kansalainen

toimiva demokratia ja 

vaikuttamismahdollisuudet

Tiedon hyödyntäminen -

tietointegraatio

Maakuntien 

rahoituslaki

tarvekriteerit

ja kustannusten 

hillintä

Talouden kasvu

Uudistuminen

Veronmaksaja

Kustannus-

tehokkuus, 

Vaikuttavuus

Julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin 

tuottajat

Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen kaikissa 

toimissa

Tehokas

järjestäminen ja 

tuotanto

johtaminen
Aito

monituottaja-

malli sotessa

-julkinen, yksityinen ja 

kolmannen sektorin tuotanto 

yhtenäisin periaattein

Uusi maakunta

Järjestämisvastuu

Rahoitusvastuu

Vastuu palveluintegraatiosta

ja toimivista palveluketjuista

Valinnanvapauslainsääd

ännön valmistelua 

koskeva linjaus

Uudistumista tukevat ja 

edellyttävät menettelyt

- yrittäjyys

Monialainen maakunta 

selkeällä tehtäväjaolla

Kunta paikallisena    

elinvoimayhteisönä 

Maakuntademokratia: 

valtuusto ja vaikuttaminen

Käyttäjä

- mahdollisuus valita

- mahdollisuus vaikuttaa

Henkilöstösiirrot 

liikkeenluovutuksella, palvelussuhde 

kuntasektorin mukaan

Siirtymäaika yhtiöittämisessä
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Väestö ja toimeliaisuus keskittyy verkostoon jossa 

kaupunki
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Taloudellinen huoltosuhde ruutukartoilla
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Kaupunkien rooli kasvun lähteenä

• Innovaatioympäristöjen merkitys kasvaa - älykäs kaupunki ja sen ympärille ryhmittyvä 
ekosysteemi

• ekosysteemivetoisessa kehityksessä maakuntien ja kaupunkien tulee toimia yhteen, tukevat 
toinen toisiaan

• Kaupungistuminen Suomessa ja kansainvälisesti merkittävä trendi
• maahanmuutto tulee myös keskittymään kaupunkeihin

• Kaupungeilla iso rooli alueensa kehityksen vetureina - kaikki maakuntapääkaupungit ja 
erityisesti yliopisto- ja korkeakoulukaupungit

• yhdistyy kunnan rooliin paikallisissa elinvoimatehtävissä

• yhdistyy kunnan rooliin koulutus- ja svistystehtävissä

• Erityisesti kansainvälinen ja valtakunnallisesti merkittävä rooli pääkaupunkiseudun 
kaupungit (metropoli -kokonaisuus), Tampere, Oulu, Turku, Jyväskylä ja Kuopio

• Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan väliluku vuonna 2040 
on n. 3,5 milj. eli yli 70 % koko maan väkiluvusta; iso rooli arvonmuodostuksessa
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Kaupunkipolitiikka ja kaupungit maakunnissa

• Kuntien ja maakuntien yhteistyö ratkaisevan tärkeää

• suurimpien yliopistokaupunkien erityinen rooli kehityksen vetureina

• hallituksen 5.4. 2016 linjaus kuntien ja erityisesti kaupunkien roolin korostamisesta 
maakuntien tehtävissä

• Uudistuksen yhteydessä tarkistettavassa erityislainsäädännössä ja uudistuksen 
toimeenpanossa korostetaan kuntien roolia paikallisissa elinvoimatehtävissään

• kaupungit ja maakunnat tukevat toisiaan; oli myös K. J Ståhlbergin maakunta-
mallin kantavia periaatteita

• alueen omat innovaatiot ja voimavarat kokonaisuutena sekä markkinainnovaatiot eli 
koko palveluekosysteemi tukevat uudistumista ja kasvua

• kuntien ja niiden kehittämisyhtiöiden rooli tunnistettava

• maankäytön ja liikenteen ohjaus ja suunnittelu

• Kriteerit täyttävillä kunnilla (kaupungeilla) erityinen rooli uudistuvien 
kasvupalveluiden tuottamisessa

• erityisrooli maakunnassa

http://valtioneuvosto.fi/documents/10616/2287640/Hallituksen+linjaus+maakuntahallinnon+teht%C3%A4v%C3%A4t+5.4.2016/101bc0ea-ca53-43a8-9252-c66e073bfe80
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Kaupungit maakunnissa

• Tärkeä valtakunnallinen rooli innovaatioverkostojen ja kasvun vetureina 
metropolialue (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen), Tampere, Oulu, 
Turku, Jyväskylä ja Kuopio

• Tämän yhteistyön toteuttamiselle käytännön välineitä maakuntauudistuksessa ja 
kasvupalveluissa sekä koulutuksen ja maahanmuuton palveluiden 
kehittämisessä

• PKS-metropolialueen valtakunnallinen rooli 

 PKS-erillisratkaisu kasvupalveluiden järjestämisestä 

 erillisratkaisussa periaatteellisesti erittäin keskeistä järjestäjän ja tuottajan 
erottelu sekä markkinoiden hyödyntäminen 
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Elävää maakuntaa ei ole ilman 

eläviä kaupunkeja, kaupunki voi 

paremmin elävässä maakunnassa!
alueuudistus.fi

#sote #maakunta2019 #maakuntauudistus

@thpoysti


