Maakuntaja sote-uudistus
Tiedotustilaisuus 8.3.2018
Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Miksi maakunta- ja sote-uudistus tehdään?
Perustuslakivaliokunta kesällä 2017: ”Uudistus on välttämätön, kiireellinen ja tärkeä.”

Toimivammat palvelut

Toimintatapojen muutos

Kustannustehokkuus

Hallinnon sujuvuus

Lisää demokratiaa

Kasvun edistäminen

Hallinto
on palvelua.
Sen tarkoituksena
on edistää ihmisten,
yhteisöjen ja
yritysten toimintaa.
8.3.2018

VN.FI

Avoimuus
Asiakaslähtöisyys
Vuorovaikutus

Kootaan hajanainen aluehallinto yhteen
Julkinen hallinto tänään

Julkinen hallinto vuodesta 2020

295 kuntaa

295 kuntaa

62
44

Lomitus, kunnallista
paikallisyksikköä

56
18

VN.FI

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota

190

Maaseutuhallintoa

Maakuntien liittoa

15
8.3.2018

Ympäristöterveydenhuollon
yhteistoiminta-aluetta

TE-toimistoa

22
15

18 MAAKUNTAA

Pelastuslaitosta

ELY-keskusta

6

Aluehallintovirastoa

Valtio

Luova
Valtio

Lainsäädäntötyö loppusuoralla
• 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

• Maakuntavaalien
ehdokasasettelu
18.9. mennessä

• Maakuntavaalit
28.10.2018

• Lait voimaan
3–4/18

5-6/18

6/18

9/18

10/18

2018
8.3.2018

VN.FI

2019
ESIVALMISTELU
MAAKUNNISSSA

VÄLIAIKAISHALLINTO
MAAKUNNISSA

MAAKUNTAVALTUUSTOT

2020
Uudistus
tehtäväsiirtoineen
voimaan
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HE maakuntien tehtävien siirroista ja Luovasta 8.3.
Maakuntalain 6 §
määrittää mitä tehtäviä
maakunnilla on.
Nyt eduskunnalle
annettava esitys
sisältää osan ko.
tehtäviä koskevasta
erityislainsäädännöstä.
8.3.2018

VN.FI

Ympäristöterveydenhuolto

Aluesuunnittelu

Saaristoliikenne

Maataloushallinto

Kala- ja
vesitalous

Vesiensuojelu
ja vesihuolto

Koulutuksen,
kulttuurin
ja liikunnan
edistämistehtävät

Yhteispalvelu

212 lakia
10 ministeriötä
koskien
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Mikä on Luova?
Valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät
kootaan uudenlaiseen, monialaiseen virastoon
VIRASTO TURVAA

perusoikeuksien
ja oikeusturvan
toteutumista
hoitamalla

VIRASTON
TOIMIALAT OVAT:

Varhaiskasvatus
Opetus ja kulttuuri
Sosiaali ja terveys

8.3.2018

VN.FI

lainsäädännön
toimeenpano-,
ohjaus- ja
valvontatehtäviä.

Virastolla on
yhdenmukaiset ja
asiakaslähtöiset
toimintatavat.

Ympäristö

Se panostaa
ennakointiin,
digitaalisuuteen,
asioinnin
helppouteen ja
sujuvuuteen.

Luovan
henkilöstö on
1600 htv

Virasto on
valtakunnallinen,
mutta läsnä
kaikkialla
Suomessa.

Työsuojelu
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Uudistuksen toimeenpano etenee
MAAKUNNISSA

VALTAKUNNALLISESTI

• Valmistelutyö hyvässä
vauhdissa

• Maakuntien ja ministeriöiden väliset
simulaationeuvottelut

• Valtion rahoitusta
vuoden 2017 alusta

• Digitalisaatiossa voimakas kehitystyö

• Yhteensä noin
500-600 valmistelijaa

• Aito vuorovaikutus:

• Odotus lakien hyväksymisestä
ja voimaantulosta

8.3.2018

VN.FI

• Uudet toimintatavat otettavissa käyttöön
•
•
•
•

Maakunnat–valtio
Maakunnat–kunnat
Maakunnat–järjestöt ja sidosryhmät
maakunnat keskenään

Uudistuksen tavoitteiden kannalta ratkaisevaa on onnistunut toimeenpano.
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Kansalaisille suunnattu
Maakunta tutuksi
-viestintäkampanja alkaa
Tavoitteena on kertoa maakuntien roolista,
tehtävistä ja vastuista sekä siitä, miten
maakuntien toimintaan voi vaikuttaa.

VN.FI

Vastaa normaalien
käytäntöjen mukaisesti
vaaliviestinnästä. Tehokkaan
vaaliviestinnän tavoitteena
on tavoittaa kaikki asukkaat.

omamaakunta.fi

alueuudistus.fi

Tänään julkaistaan kolmikielinen
omamaakunta.fi -sivusto.

Asiantuntijoille ja
valmistelijoille suunnattua
alueuudistus.fi -sivustoa
ylläpidetään edelleen.

Sivu on tarkoitettu asukkaille.

8.3.2018

Oikeusministeriö

Lisäksi
Kuntaliitto
toteuttaa
erityisesti
vaaleihin
liittyvää
viestintää.
Kuntaliitto
toteuttaa mm.
vaalikiertueen
eri paikkakunnilla.

Sivustolle päivitetään uudistukseen
liittyvä kansalaisille suunnattu tieto.
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