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Tavoitteet

Sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
uudistuksen tavoitteena 
on:

• kaventaa ihmisten 
hyvinvointi- ja terveyseroja,

• parantaa palvelujen 
yhdenvertaisuutta, 
saatavuutta ja vaikuttavuutta 
sekä

• hillitä kustannusten kasvua.

Maakunta- ja sote-
uudistuksen 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.

Maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteena on tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja, vähentää 
hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten kasvua. Peruspalveluja vahvistetaan ja digitaalisia palveluja 
hyödynnetään paremmin.



295 kuntaa
Ympäristöterveydenhuollon
yhteistoiminta-aluetta62

44 Lomitus, kunnallista
paikallisyksikköä Sosiaali- ja terveyden-

huollon organisaatiota190

18 Maakuntien liittoa

Maaseutuhallintoa56

Valtio

Julkinen hallinto vuodesta 2020

18 MAA-
KUNTAA

Valtio

Luova

295 kuntaa

15 ELY-keskusta

15 TE-toimistoa Aluehallintovirastoa

22 Pelastuslaitosta

6

Julkinen hallinto tänään

Näkemiin himmelihallinto!



Maakuntauudistus
on demokratiauudistus

ASUKKAIDEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET

• Suorat vaalit

• Aloiteoikeus

• Neuvoa-antava kansanäänestys

• Keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

• Nuorisovaltuusto,
vanhus- ja vammaisneuvostot

• Kielivähemmistön vaikuttamistoimielin 
ja saamen kielen vaikuttamistoimielin

• Viestintä

Maakunta-
valtuusto

Maakunta-
hallitus 

Maakunnan 
muut 
toimielimet

Lähde: Siv Sandberg, Maakuntaitsehallinto (KAKS 2016)

EU:n asukkaista 
yli 90 % 
elää maissa,
joissa on 
alueellista 
itsehallintoa

Vain paikallinen 
itsehallinto

Alueellinen 
ja paikallinen 
itsehallinto



Uudistuksen lainsäädäntötilanne
• Eduskunnassa 

yli 40 lakia kuten

• Maakuntalaki
• Sote-järjestämislaki
• Maakuntien rahoituslaki
• Kuntien VOS-laki
• Voimaanpanolaki

• 8.3. 
HE Valinnanvapauslaista
HE maakuntien tehtävien 
siirroista ja Luovasta

• HE kasvupalvelulaista 
• HE maantielaista
► eduskuntaan

• Lait hyväksytään 
eduskunnassa

• Lait voimaan

Maakuntavaalit
28.10.2018

2018 2019

3–4/18 5/18 6/18

2020

ESIVALMISTELU
MAAKUNNISSSA

VÄLIAIKAISHALLINTO MAAKUNNISSA

10/18

MAAKUNTA-
VALTUUSTOT

Uudistus 
tehtävä-

siirtoineen 
voimaan

9/18

• Maakuntavaalien 
ehdokasasettelu 
18.9. mennessä



PUOLUEET:
Näkyvät ja 
asiantuntevat
kampanjat!

Maakuntavaalit: ihmisten pitää tietää mistä on kyse
VALTIONEUVOSTO

Maakunta tutuksi
-kampanja:

Mikä on maakunta, 
sen rooli ja tehtävät?

• 3/2018 alkaen, suunnattu 
asukkaille

• Taustalla 1000 ihmiselle 
tehty kyselytutkimus

OIKEUSMINISTERIÖ

Vaaliviestintä, 
kuten:

• 4/2018 vaalit.fi uudistuu

• 4/2018 kuntakirje

• 8/2018 vaaliohjeet, 
koulutukset maakunta-
vaalilautakunnissa

Monipuolinen aktivointi:

• Maakunnissa järjestettävät 
vaalitapahtumat

• 8/2018 maakuntavaalit.fi

KUNTALIITTO



Maakunta- ja sote-uudistus lakipaketti 
eduskunnassa kevätistuntokaudella 2018

• STM: Valinnanvapauslaki (korvaava HE), Laki järjestämisvastuun siirrosta 
ympäristöterveydenhuollossa, Eräät substanssilainsäädännön muutokset, 
lomitussäädökset

• LVM: Muutokset virastolainsäädäntöön (Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto), ja 
Maantielain uudistus (sis. Maakuntasiirrot)

• SM: Pelastuslain muutos

• OKM: Muinaismuistolain muutokset

• TEM:  Kasvupalvelulaki ja sisältölait:  Laki rekrytointi- ja osaamispalveluista sekä alke- ja 
kasvupalveluiden rahoittamisesta, laki kotoutumisen edistämisestä

• MMM: Ruokavirasto HE, laki eläinten hyvinvoinnista, MMM tietosuoja HE

• OM: Rikoslain kiireelliset muutokset



Hallituksen esitys
• Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja 

valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

• Hallituksen esitys koostuu seuraavista kokonaisuuksista:
1. Lainsäädäntö, joilla toteutetaan eräiden maakuntalain mukaisten maakuntien tehtävien siirto valtiolta ja 

kunnilta/kuntayhtymiltä maakunnille
2. Eräitä maakuntien tehtävien järjestämistä koskevia lakiehdotuksia, mm.

• Ehdotus laiksi maksajavirastotehtävien hoitamisesta maakunnissa (MMM)

3. Lainsäädäntö, jolla perustetaan Valtion lupa- ja valvontavirasto ja siirretään sille tehtäviä lakkautettavilta 
aluehallintovirastoilta, ELY-keskuksilta, KEHA-keskukselta ja Valviralta (pl. Sote-substanssi)

4. Muille viranomaisille osoitettavien eräiden tehtävien substanssilakeja koskevat muutokset
• esim. Mavi, Evira (Ruokavirasto), Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Migri, Valtiokonttori
5. Laki Ahvenanmaan valtionvirastosta
6. Yhteinen voimaanpanolaki

• Esitys sisältää 212 lakia 10 eri ministeriön hallinnonalalta 



TIEVERKKO
JA RAIDELIIKENNE

Toimet, korjausvelka ja hankkeet



Tieverkko Sipilän hallituskaudella ja tulevaisuudessa

• 600 miljoonan euron kärkihankerahoitus Suomen tiestöön, ratoihin ja 
vesiväyliin 

• Teiden ja muiden väylien kunnostamiseen osoitetaan tällä vaalikaudella 
miljardi euroa.

• Yleiset panostukset metsäteollisuuden raaka-ainekuljetuksiin ja muuhun 
raskaaseen liikenteeseen.

• Perustieverkon ylläpito

• Kokonaisuudessaan 2,5 miljardin euron korjausvelka. 

• Työtä myös tuleville hallituksille ja prioriteetti vain muutamilla puolueilla.



Kotiseudun tiet

• Alueelle osoitettiin 2016 alussa reilu 32 miljoonaa euroa.

• Äänekosken tehtaan vaikutus tiestöön Etelä-pohjanmaalla 0,9 milj.

• Teiden kuivatuksen parantamisia Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-
Pohjanmaan maakuntien alueilla 0,9 milj.

• Agrobio-teollisuudelle tärkeiden teiden parantamisia Pohjanmaan, Etelä-
Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueilla 4 milj.

• Esillä
• Vt 18, Jalasjärvi, Sjk-Lapua
• Parantamistarpeet kuusiokunnissa

• Mm. Salonkyläntie 1719, Seututie 711, Sulkavankyläntie 17099, Kätkänjoentien 7071, 
17253 Rämäläntie, Mäyryn liikenneympyrä ja monta muuta



Tiehankkeiden vieminen eteenpäin

• Raha tiukassa ja kilpailua syntyy muiden hankkeiden ja kuntien 
kanssa

• Pitkäjänteisyyttä tarvitaan ja jatkuvaa yhteydenpitoa

• Yhteistyössä ja selvässä suunnitelmassa voimaa

• Seutukunnan prioriteettien valinta tärkeää
• Esimerkiksi tärkein hanke joka kunnasta ja selkeät perustelut ja osoitus 

tarpeesta
• Yhteisvaikutukset ja hyödyt alueelle -> kaikille  
• Yhteinen vaikuttaminen virastoon, ministeriöön, edustajille ja mediaan



Junaliikenne
• Parannuksista ostoliikennesopimuksella toteutettavan liikenteen palvelutasoon vuosille 

2018–2019. 

• Paremmat edestakaiset junayhteydet eri puolilta Suomea pääkaupunkiseudulle saman 
päivän aikana.
• Työmatkaliikenne & opiskelijat 
• Pandat & velj. Keskinen
• Matkustajia tarvitaan

• Sopimuksen mukainen liikenne alkaa pääosin 25.3.2018. Voimassa 31.12.2019 asti.

• Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakunnissa toteutetaan 
myös henkilöliikenteen pilotointi. 
• Selvityksessä on millaista alueellista liikennettä näiden maakuntien ja keskusten välillä voi 

tulevaisuudessa olla. 
• Pilotin tulokset saadaan käytäntöön aikaisintaan alkavan ostosopimuskauden loppuessa 2019 
• Jatkossa myös maakunnille, suurille kaupungeille ja kaupunkiseuduille mahdollisuus järjestää 

omaa junaliikennettä. 
• Selvitettävä kaikki vaihtoehdot



Parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivan työryhmän esitys vuosien 2018-
2021 julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvän rahoituksen jakautumisesta liikenteen 
osalta 



YHTEINÄINEN 
SEUTUKUNTA

Edunvalvonta, elinkeinotoimi, koulutus



Yhtenäinen seutukunta pärjää

• Yhteinen edunvalvonta, yhteiset tavoitteet
• Matkailu

• Zoo, Keskinen, Urheiluopisto, Vuorenmaa

• Puunjalostus
• Honkatalot, CLT –tehdas, 

• Metalliteollisuus
• Elinkeinotoimen yhteistyön tiivistyminen

• Koulutus
• Lukiot, II –asteen koulutus, AMK



Kansainvälistyminen

• Maailma muuttuu – kansainvälistymistä tarvitaan
• Kiina
• Ruotsi

• Koulutusvienti
• Kuortaneen Urheiluopisto, Tuomarniemi



KIITOS!
www.mikkosavola.fi
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