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Maakuntien palvelukeskukset-ICT, talous, 
HR, kiinteistöt 

• Valtio vastaa palvelukeskusten perustamisesta ja ne siirtyvät 
maakuntien toiminnan alkaessa maakuntien omistukseen 

• Lausunnolla olevassa lakipaketissa palvelukeskuksiin ja niiden 
tehtäviin liittyvät pykälät ovat maakuntalaissa  

• Perustamiseen liittyviä säädöksiä on voimaanpanolaissa 
• Tarkennukset erillisillä asetuksilla  
• Erillinen valmistelu kaikkien neljän osalta aloitettu ja  

selvityshenkilöt nimetty ministeriöihin 

 







Ikävakioitu sairastavuusindeksi kunnissa ja maakunnissa 
2012 – 2014 (THL, 18.11.2016) 



Maakuntien sairastavuusindeksit eri sairausryhmissä ((THL, 
18.11.2016) 







Lisää SOTE-valmistelusta… 
• USH- ”Keski-Suomen sairaala Nova”, integroitu 

toimintamalli ja sairaalan rakentaminen 
– JY, Watson tekoäly-teknologia 3,5 milj. 

• Kärkihankkeet 
– Kukoistava kotihoito 2,5 milj 
– Lape-hanke ? 
– Muutosagentit x 2, valtion rahoitus 
– Valinnanvapauskokeilu/Jyväskylä, 800 000 
– Kokemusasiantuntija, shp 

• Campus FI 
• Maakunnalliset selvitysmäärärahat 

esivalmisteluvaiheeseen, 176 000 

 



Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi, asettaminen, 
kokoonpano, järjestäytyminen-6§ 

• 1.7.2017- 1.3. 2018, käytännössä ad. maakuntahallitus on valittu 
• Ao. organisaatioiden viranomaiset sopivat kokoonpanosta ja 

asettamisesta - maakunnan liitto tekninen toteuttaja>neuvottelut, 
päätös jne. (liitto ei voi käyttää harkintavaltaa, muodollinen 
neuvottelutuloksen toteaja) 

• Ei rajoituksia valmistelutoimielimen jäsenmäärälle, tasa-arvopykälää 
sovelletaan 

• Henkilöitä, joilla asiantuntemus siirrettävien tehtävien hallinnosta ja 
taloudesta 

• Jos ei sopua jäsenistä, valtioneuvosto asettaa VM;n esityksestä 
– 6 kunnista, 2 shp, 1 erityishuoltopiiri, 1 maakunnan liitto, 1 pela,  
1 ely, 1 te ja varajäsenet 

 



Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimivalta-7§ 
 • Johtaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen 

valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa 
(virkasuhteessa ”lähtö”-organisaatioon) 

• Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja 
hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä 
– ja siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle 

• Nimittää henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai 
työsopimussuhteeseen siten, että määräaika päättyy 
viimeistään vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta 
(31.12.2018) 

• tehdä maakuntaa sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti 
voimassa oleviksi siten, että määräaika päättyy viimeistään 
vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta (31.12.2019). 
 



Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät-7§ 

1) selvittää maakunnille siirtyvä henkilöstö ja 
valmistella maakuntavaltuustolle ehdotukset 
henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi 
2) osallistua maakunnille siirtyvän irtaimen ja kiinteän 
omaisuuden selvittämiseen 
3) osallistua maakunnille siirtyvien sopimusten ja näitä 
koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen 
4) osallistua maakunnille siirtyvien hallinto- ja 
palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja 
viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen 
selvittämiseen 

 



..tehtävät jatkuu.. 
5) valmistella maakunnan toiminnan ja 
hallinnon järjestämistä 
6) päättää maakunnan vuoden 2018 
talousarviosta 
7) osallistua ensimmäisten maakuntavaalien 
järjestämiseen 
8) valmistella muut maakuntien toiminnan ja 
hallinnon käynnistämiseen välittömästi 
liittyvät asiat 



Lisätietoja 

– http://alueuudistus.fi/etusivu 
– http://www.jyvaskyla.fi/sote2020 
 
– http://www.jyvaskyla.fi/soteuudistus 
– http://www.keskisuomi.fi/maakuntauudistus 
 
 >Joulukuussa yhteinen sivusto osoitteessa :
 http://www.ks2019.fi  
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