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& 

elinvoima

Asukkaat
Yritykset ja 

yhteisöt

• Sosiaali- ja 
terveydenhuolto

• Ympäristö-
terveydenhuolto

• Pelastus

• Työ- ja elinkeinopalvelut
• Maatilapalvelut
• Alueiden käyttö ja 

maakuntakaavoitus
• Ympäristö
• Tiet ja liikenne
• Identiteetti ja kulttuuri



Tilanne juuri nyt
• Eduskunnan käsittely parhaillaan perustuslakivaliokunnassa

– Lausunto ulos tällä viikolla (?)
– Palaa sote-valiokunnan käsittelyyn, ellei mukana ole ns. ponsia
– Äänestykseen viimeistään 15.3.2019
– Eri palveluita koskevia lakeja jää seuraavalle kaudelle, merkittävimpänä ns. 

maku II –kokonaisuus

• Jos emolait hyväksytään, maakunta ja sen väliaikaishallinto aloittaa 
1.4.2019 (?)

• Maakuntavaalit ilmoitettu olemaan syys-lokakuussa – onko?
• Maakunnan palvelutuotanto alkaa 1.1.2021 (– vai 1.1.2022?)
• Valmistelua tehdään Keski-Suomessa tiiviisti, kommenteilla juuri 

järjestämissuunnitelman 3. versio



Maku I ja Maku II 
• Maku I eli ydin-/emolait

– Maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä 
niiden yhteinen voimaanpanolaki, valinnanvapauslaki

– Jos nämä lait hyväksytään, maakunta ja sen väliaikaishallinto aloittaa 
1.4.19.

• Maku II
– Maakuntahallinnon muut tehtävät pois lukien sosiaali- ja 

terveyspalveluiden järjestäminen
– Kyseessä on laaja lakipaketti, joka sisältää ne muutokset, jotka 

aiheutuvat maakuntalain tehtäväalueiden mukaisten tehtävien 
siirrosta valtiolta maakuntien järjestämisvastuulle vuoden 2020 alusta

25.3.2019 – Tekijän nimi



Etenemisen vaihtoehdot
Lait 3/2019 ja 
väliaikaishallinto 4/2019

Suunnittelusta kokeiluihin 
ja testaamiseen – mikä on 
makupalveluiden kohta?

Uudistus siirtyy 
seuraavalle eduskunnalle

①

②

Rakennamme 
maakuntaa

Rakennamme 
sote-integraatiota

Ajamme valmistelun alas③



Kysymysmerkillä olevia asioita
• Eduskunnan istuntokauden pidennys? 
• Maakunnan lopulliset vastuut
• Vaalien ajankohta
• Mistä asioista valtuusto lopulta päättää
• Milloin palvelut siirtyvät maakunnalle
• Jos aikataulu siirtyy, ajetaanko valmistelu alas vai 

”sillataanko”?
• Mikä on Keski-Suomen tahtotila, jos 

lainsäädännöllistä pakkoa ei tule?

25.3.2019 – Tekijän nimi



Mitä tiedetään

• Maakunnallinen valmistelu ei mene hukkaan
• Kärkihankkeet luoneet pohjan monille 

yhteistyömalleille niin vuoropuhelun lisäämisessä 
kuin vaikkapa kokemusasiantuntijoiden 
hyödyntämisessä

• Järjestöjen ja maakuntaan siirtyvien palveluiden 
välille muodostettu yhteistyörakenteet, 
yhteistyötä jatketaan

• Kaikesta huolimatta tarvitaan tietoa siitä, miten 
palveluita tulee kehittää. 

25.3.2019 – Tekijän nimi



Seuraa 
valmistelua
ks2021.fi 
facebook.com/ks2021.fi/  
@keskisuomi2021 
#ks2021
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