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MAAKUNNILLE SIIRTYVÄT YKSIKÖT JA
HENKILÖTYÖVUODET

VARSINAISSUOMI
n. 10 %
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TYÖNJAKO ALUETASOJEN VÄLILLÄ

UUSIEN MAAKUNTIEN TEHTÄVÄT
HALLINTO
JÄRJESTÄMINEN

VIESTINTÄ
TIEDOTUS

ALUEMAANKÄYTTÖ,
KEHITTÄMINEN, YMPÄRISTÖ JA
TYÖLLISYYS JA
LIIKENNE
ELINKEINOT
Alueidenkäytön ja
Aluekehittäminen ja rakentamisen ohjaus,
kulttuuriympäristön
sen rahoitus
hoito
Elinkeinoelämän,
Liikennejärjestelmäelinkeinojen ja
suunnittelu,
innovaatioympäristöjen
joukkoliikenteen
kehittäminen,
suunnittelu ja
rahoittaminen ja
järjestäminen sekä
yrityspalvelut
valtionavustukset

MUUT
TEHTÄVÄT
Yhteispalveluiden
järjestäminen ja
kehittäminen
Maakunnallisen
identiteetin,
kulttuurin ja
elinvoiman
edistäminen,
hyvinvoinnin ja
liikunnan
edistäminen

MaaseutuTE-palveluiden
elinkeinojen
järjestäminen ja Alueelliset luonnonvaraja
vesihuoltotehtävät
kokonaisuus:
kotoutumisen
kehittäminen,
edistäminen
Ympäristötiedon
rahoittaminen,
tuottaminen ja
tukitehtävät,
jakaminen
lomituspalvelut
(Rakennusvalvonta
yhteisellä sopimuksella)

KUNTIEN ANTAMAT MUUT TEHTÄVÄT
VIRANOMAISTEHTÄVÄT

RAHOITUKSEN
KANAVOINTI

PELASTUS JA
TURVALLISUUS
Pelastustoimi
Yhteiskunnan
turvallisuusstrategiaan
kuuluva alueellinen
varautuminen

EDUNVALVONTA
KV YHTEYDET

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO
Sote-sektorin ennaltaehkäisevät palvelut
ja asiantuntijatuki
kunnille
Erikoissairaanhoito
Sosiaalipalvelut

MUUT TEHTÄVÄT
Ympäristöterveydenhuolto ja elintarvikevalvonta, eläinten
terveyden
valvontatehtävät
Kasvintuotannon- ja
terveyden valvonta

Terveyspalvelut
Kehitysvammahuolto

YRITYKSET
MAAKUNNAN
OM. YHTIÖT

YHTIÖITETYT
TEHTÄVÄT
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UUDISTUKSEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU

MAAKUNTAVAALIT
– Ensimmäiset maakuntavaalit presidentin vaalien yhteydessä
1/2018
– Valittava 1. valtuusto päättää mm.:
• Hallintosääntö ja toimielimet
• Maakuntajohtajan valinta
• Maakuntastrategia (ml. palvelustrategia: palvelurakenne,
yksityisen ja julkisen tuotannon suhde sekä yhtiöittämisen
laajuus)
• Yhteistyö maakuntien välillä
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RAHOITUSRATKAISUN TOTEUTUS
– Laskennallisia sote-kustannuksia vastaavat tulot ja menot
irrotetaan kuntataloudesta (v. 2014 taso: 17,1 mrd eur).
• Sote-menojen osuus kunnan kokonaismenoista 47–62 %.
• Kuntien laskettava veroprosenttiaan vastaavasti.
• Tarkasteltava kunnittain: toimintaansa tehostaneiden kuntien
asema=> erotuksen tasaus valtionosuusjärjestelmässä?

MAAKUNTIEN VALTIONRAHOITUS
1. Laskennallinen, yleiskatteinen valtionrahoitus
•
•

•
•
•

Maakunnille kohdennettava rahoitus on noin 17,1 miljardia euroa.
Rahoituksen määrästä 10 % kohdennetaan asukasperustaisesti (sis. palo- ja
pelastustoimi), 88 % tarveperustaisesti, 1 % asukastiheyteen perustuen, 1 %
vieraskielisyyteen perustuen.
o Menoperustaisesta laskennalliseen 3 vuoden siirtymäajassa.
o Varsinais-Suomi n. 1.8 miljardia euroa.
Asiakasmaksujen lisäksi ei muita merkittäviä tulonlähteitä.
Maakunta päättää valtion rahoituksen kohdentamisesta tehtäviensä
hoitamiseen.
Rahoitus kattaa investoinnit. Valtio ohjaa maakuntien taloudellisesti ja
toiminnallisesti merkittäviä investointeja (sairaalaverkko ja ICT).

2. Vuotuinen indeksitarkistus
3. Valtionrahoituksen kustannuspohjan tarkistus
•
•

Riittävä rahoitus osoitettava lakisääteisiin tehtäviin.
Laskennallisten kustannusten vuosittainen tarkastus.
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MAAKUNTIEN RESURSSIOHJAUKSEN VÄLINEET
1. Julkisen talouden suunnitelma
• talouden ja toiminnan yhteensovitus; asetetaan
rahoitusasematavoitteet ja päätetään tarvittavista
toimenpiteistä
2. Maakuntien rahoituslaki
3. Maakuntalaki
• maakunnan talouden hoitoa koskevat säännökset
• toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävien investointien
ohjaus
• rahoituksen ja tehtävien arviointi, arviointimenettely
4. Sote-järjestämislaki
• STM:n ja maakuntien välinen vuorovaikutus sosiaali- ja
terveydenhuollon ohjauksen välineenä

VAIKEASSA TALOUDELLISESSA ASEMASSA OLEVAN
MAAKUNNAN ARVIOINTIMENETTELY
•

Valtio ja maakunta arvioivat maakunnan taloudellisia edellytyksiä
hoitaa tehtäviä. Menettely voi johtaa maakunnan liittämiseen
toiseen alueeseen.
o

•

Kriteerit maakuntakonsernin tasolla: osa ehdottomia, osa
harkinnanvaraisia.

Jos maakunnan rahat loppuvat kesken vuoden, maakunta ottaa
rahoituslaitokselta / valtiolta lyhytaikaista lainaa.
o

Valtio ei puutu tavanomaiseen vuosittaiseen menotason vaihteluun,
mutta jatkuvissa talousvaikeuksissa käynnistetään arviointimenettely.
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KEVÄÄLLÄ 2016 VALMISTELTAVAT LAKILUONNOKSET
•

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki

•

Maakuntalaki (perussäädös itsehallintoalueista)

•

Järjestämislain ja maakuntalain voimaanpanolaki

•

Maakuntien valtionosuuslaki (valtionrahoitus maakunnille)

•

Kunnan peruspalveluiden valtionosuuslaki

•

Tuloverolain ja muun verolainsäädännön muutokset

•

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain, vaalilain ja vaalirahoituslain
sekä hallintolain, julkisuuslain, kielilain, arkistolain, tietohallintolain yms.
hallinto-oikeudellisen- ja informaatio-oikeudellisen yleislainsäädännön
muutokset

•

Viranhaltijoita sekä virka- ja työehtosopimusjärjestelmää sekä eläkejärjestelmää
henkilöstösiirtojen johdosta koskevat muutokset

•

Myöhemmin valinnanvapaus- ja monikanavarahoituslainsäädäntö

VALMISTELU VARSINAIS-SUOMESSA
- MUUT TEHTÄVÄT
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Varsinais-Suomen kuntakokous
Ylin valmisteluelin, kuntien päätökset kuntakokouksen esityksestä

Poliittinen ohjausryhmä
Valmistelun poliittinen ohjaus

Johtavien viranhaltijoiden kokous
Valmistelun virkamiesohjaus: mm. kunnanjohtajat, maakuntajohtaja, sairaanhoitopiirin
johtaja, ehp:n johtaja, AVI:n ja ELY:n ylijohtajat

Yhteinen sote-valmistelun kanssa

VARSINAIS-SUOMEN VALMISTELUORGANISAATIO –
MUUT TEHTÄVÄT

Virkamiesvalmisteluryhmä
Varsinais-Suomen liitto, ELY-keskus, TE-toimisto, Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja
Varsinais-Suomen pelastuslaitos, johtavat virkamiehet
ICT- ja sähköisten
palveluiden
ryhmä

Kiinteistö- ja
tukipalvelut työryhmä

A l a t y ö r y h m ä t

Hallinto- ja
henkilöstöryhmä

Talous- ja
sopimusryhmä

Viestintäryhmä

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VIRKAMIESVALMISTELU
MUIDEN TEHTÄVIEN OSALTA
– Valmisteluryhmä: Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen
ELY-keskus, Varsinais-Suomen TE-toimisto, Lounais-Suomen
aluehallintovirasto ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos
(johtavat virkamiehet)
• Valmistelun organisointi (muut tehtävät)
• Nykytilanteen kartoitus: sis. itsehallintoalueelle em.
organisaatioista siirtyvät tehtävät ja arvio siirtyvistä
henkilöstöresursseista
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