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Sosiaali- ja terveysministeriö, valtionvarainministeriö, oikeusministeriö

Liite
Pykälämuutosehdotukset koskien perustuslakivaliokunnan lausuntoa PeVL 65/2018 vp esitysten HE 15/2017 vp, HE 57/2017 vp, HE 71/2017 vp ja HE 15/2018 vp osalta
Muutokset on merkitty keltaisella.
StV mietintöluonnoksessa oleva muoto
Maakuntalaki

Uusi ehdotettu muoto

8§
Tuottaminen
Jollei lailla toisin säädetä, maakunta voi tuottaa
järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse, yhteistoiminnassa muiden maakuntien kanssa tai hankkia
ne sopimukseen perustuen muilta palvelujen tuottajilta. Maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvan palvelun tuottamisen erottamisesta ja yhtiöittämisvelvollisuudesta säädetään erikseen.
Maakunta voi antaa julkisen hallintotehtävän
muulle kuin viranomaiselle vain, jos siitä lailla erikseen säädetään.
Maakunnan hankkiessa palveluja muulta palvelujen tuottajalta sillä säilyy 7 §:ssä tarkoitettu järjestämisvastuu. Tämän lisäksi palvelujen tuottajan vastuu
palveluista määräytyy sen mukaan, mitä tässä laissa
tai muualla säädetään, sekä mitä maakunta ja palvelujen tuottaja ovat vastuunjaosta sopineet.

8§
Tuottaminen
Jollei lailla toisin säädetä, maakunta voi tuottaa
järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut itse, yhteistoiminnassa muiden maakuntien kanssa tai hankkia
ne sopimukseen perustuen muilta palvelujen tuottajilta. Maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvan palvelun tuottamisen erottamisesta ja yhtiöittämisvelvollisuudesta säädetään erikseen.
Maakunta voi antaa julkisen hallintotehtävän
muulle kuin viranomaiselle vain, jos siitä lailla erikseen säädetään. Kun lailla on erikseen säädetty

maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvan julkisen hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle, sovelletaan kyseisen tehtävän
suorittamiseen rikoslain (39/1889) 40 luvun rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään
vahingonkorvauslaissa (412/1974).
Maakunnan hankkiessa palveluja muulta palvelujen tuottajalta sillä säilyy 7 §:ssä tarkoitettu järjestämisvastuu. Tämän lisäksi palvelujen tuottajan vastuu
palveluista määräytyy sen mukaan, mitä tässä laissa
tai muualla säädetään, sekä mitä maakunta ja palvelujen tuottaja ovat vastuunjaosta sopineet.

27 §
Kielivähemmistön vaikuttamistoimielin

27 §
Kielivähemmistön toimielin

Kaksikielisessä maakunnassa maakuntahallituksen on asetettava kielivähemmistön vaikuttamistoimielin. Toimielimen jäseniksi valitaan
maakunnan kielivähemmistöön kuuluvia asukkaita edustavia henkilöitä.

Kaksikielisessä maakunnassa on oltava 29 §:n
2 momentissa tarkoitettu maakunnan toimielin
tai toimielimen jaosto, jonka tehtävänä on kehittää ja yhteensovittaa kielivähemmistön palvelujen toteutumista. Toimielimen jäseniksi valitaan maakunnan kielivähemmistöön kuuluvia
asukkaita edustavia henkilöitä.

Kielivähemmistön vaikuttamistoimielimen
tehtävänä on selvittää, arvioida ja määritellä
maakunnan kielellisen vähemmistön omalla
kielellä tarjottavien palvelujen tarvetta sekä
seurata näiden palvelujen saatavuutta ja laatua.

Toimielimen tehtävänä on selvittää, arvioida
ja määritellä maakunnan kielellisen vähemmistön omalla kielellä tarjottavien palvelujen tarvetta sekä seurata näiden palvelujen saatavuutta
ja laatua. Toimielimen tehtävänä on selvitysten,
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Toimielimen tehtävänä on selvitysten, arvioinnin ja seurannan perusteella tehdä maakuntahallitukselle ehdotuksia kielivähemmistön palvelujen kehittämiseksi sekä henkilöstön kielitaitovaatimuksista ja kielitaidon kehittämisestä.
Vaikuttamistoimielimellä voi olla myös muita
maakuntahallituksen määräämiä tehtäviä. Vaikuttamistoimielimen on annettava vuosittain
maakuntahallitukselle kertomus kielivähemmistön palvelujen toteutumisesta.

arvioinnin ja seurannan perusteella tehdä
(poist.) ehdotuksia kielivähemmistön palvelujen kehittämiseksi sekä henkilöstön kielitaitovaatimuksista ja kielitaidon kehittämisestä. Toimielimellä voi olla myös muita (poist.) tehtäviä. Toimielimen on annettava vuosittain maakuntavaltuustolle kertomus kielivähemmistön
palvelujen toteutumisesta.

Maakunnassa, johon kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluva kunta, on maakuntahallituksen asetettava saamen kielen vaikuttamistoimielin. Toimielimen jäseniksi valitaan
saamenkielisiä asukkaita edustavia henkilöitä.
Vähintään yksi kolmasosa toimielimen jäsenistä on nimettävä saamelaiskäräjien esittämistä henkilöistä. Toimielimeen sovelletaan
muutoin mitä 2 momentissa säädetään kielivähemmistön vaikuttamistoimielimestä.

Maakunnassa, johon kuuluu saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluva kunta, on oltava toimielin saamen kielisten palvelujen kehittämistä
varten. Toimielimen jäseniksi valitaan saamenkielisiä asukkaita edustavia henkilöitä. Vähintään yksi kolmasosa toimielimen jäsenistä on
nimettävä saamelaiskäräjien esittämistä henkilöistä. Toimielimeen sovelletaan muutoin mitä
2 momentissa säädetään kielivähemmistön toimielimestä.

79 §
Toimivallan siirtäminen

79 §
Toimivallan siirtäminen

Maakuntavaltuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa maakunnan muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.
Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa,
joista maakuntavaltuuston on tässä tai muussa
laissa olevan säännöksen mukaan päätettävä.
Maakuntavaltuusto voi hallintosäännössä antaa maakunnan muulle 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle oikeuden siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Näin siirrettyä toimivaltaa ei voida enää siirtää edelleen.
Maakuntavaltuuston on, jos siitä laissa erikseen säädetään, annettava maakunnan viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttäminen
hallintosäännössä maakunnan viranhaltijalle:
1) laissa tai asetuksessa säädetyissä lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevissa asioissa;
2) yksilöön kohdistuvissa sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa;
3) muissa laissa erikseen säädetyissä tehtävissä.

Maakuntavaltuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa maakunnan muille toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.
Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa,
joista maakuntavaltuuston on tässä tai muussa
laissa olevan säännöksen mukaan päätettävä.
Maakuntavaltuusto voi hallintosäännössä antaa maakunnan muulle 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle oikeuden siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen. Näin siirrettyä toimivaltaa ei voida enää siirtää edelleen.
Maakuntavaltuuston on (poist.) annettava
maakunnan viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttäminen hallintosäännössä maakunnan
viranhaltijalle:
1) laissa tai asetuksessa säädetyissä lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevissa asioissa;
2) yksilöön kohdistuvissa sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa;
3) muissa laissa erikseen säädetyissä tehtävissä.
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113 §
Maakunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla

113 §
Maakunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla

Maakunnan hoitaessa 6 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus).
Maakunta ei hoida tehtävää kilpailutilanteessa
markkinoilla ainakaan, jos:
1) maakunta tuottaa lain perusteella omana toimintanaan palveluja maakunnan asukkaille ja
muille, joille maakunnan on lain perusteella
järjestettävä palveluja;
2) tehtävää hoidetaan 46 §:ssä tarkoitetulla tavalla yhteistoiminnassa tai maakunnalle koottuna lakiin perustuvan velvoitteen perusteella ja
palveluja tuotetaan omana toimintana alueen
asukkaille ja muille, joille on lain perusteella
järjestettävä palveluja;
3) tehtävää hoidetaan 46 §:ssä tarkoitetulla tavalla yhteistoiminnassa ja kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetun lain 15 §:ssä tarkoitetun sidosyksikön
tai sidosyrityksen toiminnasta taikka jos yhteistoimintaan ei mainitun lain 16 §:n perusteella
sovelleta kilpailuttamisvelvollisuutta.

Maakunnan hoitaessa 6 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus).
Maakunta ei hoida tehtävää kilpailutilanteessa
markkinoilla ainakaan, jos:
1) maakunta tuottaa lain perusteella omana toimintanaan palveluja maakunnan asukkaille ja
muille, joille maakunnan on lain perusteella
järjestettävä palveluja;
2) tehtävää hoidetaan 46 §:ssä tarkoitetulla tavalla yhteistoiminnassa tai maakunnalle koottuna lakiin perustuvan velvoitteen perusteella ja
palveluja tuotetaan omana toimintana alueen
asukkaille ja muille, joille on lain perusteella
järjestettävä palveluja;
3) tehtävää hoidetaan 46 §:ssä tarkoitetulla tavalla yhteistoiminnassa ja kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetun lain 15 §:ssä tarkoitetun sidosyksikön
tai sidosyrityksen toiminnasta taikka jos yhteistoimintaan ei mainitun lain 16 §:n perusteella
sovelleta kilpailuttamisvelvollisuutta.
4) maakunta tuottaa asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetussa
laissa () tarkoitettuja palveluja maakunnan
asukkaille tai muille, joille maakunnan on lain
mukaan tuotettava palveluja.

Maakunta toimii kilpailutilanteessa markkinoilla, jos se osallistuu tarjouskilpailuun.

Maakunta toimii kilpailutilanteessa markkinoilla, jos se osallistuu tarjouskilpailuun.

129 §
Muun lainsäädännön soveltaminen palvelukeskuksiin
Palvelukeskuksiin sovelletaan osakeyhtiölakia
(624/2006), jollei laissa toisin säädetä.
Palvelukeskuksiin sovelletaan hallintolakia, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia,
kielilakia ja arkistolakia (831/1994).

129 §
Muun lainsäädännön soveltaminen palvelukeskuksiin
Palvelukeskuksiin sovelletaan osakeyhtiölakia
(624/2006), jollei laissa toisin säädetä.
Palvelukeskuksiin sovelletaan hallintolakia, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia,
kielilakia ja arkistolakia (831/1994).
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Palvelukeskuksen palveluksessa oleviin sovelletaan rikoslain (39/1889) 40 luvun rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä heidän suorittaessaan julkisia hallintotehtäviä.
Sama koskee palvelukeskuksen lakimääräisen
toimielimen jäsentä ja toimitusjohtajaa heidän
suorittaessaan julkisia hallintotehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).
Järjestämislaki
58 §
Asiakas- ja potilastietojen rekisterinpito

58 §
Asiakas- ja potilastietojen rekisterinpito

Maakunta on henkilötietolain (523/1999) 3 §:n
4 kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä sen järjestämisvastuulle kuuluvassa toiminnassa syntyneille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastiedoille. Näistä asiakas- ja potilastiedoista ja niiden käsittelystä säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa, potilaan asemasta ja oikeuksista
annetussa laissa, sosiaalihuollon asiakasasiakirjoissa annetussa laissa (254/2015), sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä
käsittelystä annetussa laissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999) ja henkilötietolaissa.

Maakunta on henkilötietolain (523/1999) 3 §:n
4 kohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjä sen järjestämisvastuulle kuuluvassa toiminnassa syntyneille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasja potilastiedoille. Näistä asiakas- ja potilastiedoista ja niiden käsittelystä säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa, potilaan asemasta ja oikeuksista
annetussa laissa, sosiaalihuollon asiakasasiakirjoissa annetussa laissa (254/2015), sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä
käsittelystä annetussa laissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999) ja henkilötietolaissa tietosuojalaissa (1050/2018).

Maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajalla on oikeus
käsitellä 1 momentissa tarkoitetussa maakunnan asiakas- ja potilasrekisterissä olevia tietoja
silloin kun se on tarpeen asiakkaan palvelun toteuttamiseksi.

Maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajalla on oikeus käsitellä 1 momentissa tarkoitetussa maakunnan asiakas- ja potilasrekistereissä olevia
tietoja siinä laajuudessa, kuin ne ovat tarpeen
asiakkaan palvelun toteuttamiseksi. Palveluntuottajan on määriteltävä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön tai muun asiakastietoja käsittelevän henkilön oikeus käyttää
asiakastietoja. Käyttöoikeus saadaan antaa
vain kunkin ammattihenkilön ja muun asiakastietoja käsittelevän henkilön työtehtävissään
tarvitsemiin välttämättömiin asiakastietoihin.
Asiakastietojen käsittelyn perusteena on oltava
tietoteknisesti varmistettu hoitosuhde tai asiayhteys. Palveluntuottajan on pidettävä rekisteriä asiakastietojärjestelmiensä ja asiakasrekisteriensä käyttäjistä sekä näiden käyttöoikeuksista. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-
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sella voidaan säätää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen käyttövaltuuksien perusteista.
Maakunnan asiakas- ja potilasrekisterit tulee
muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain
mukaisia valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja käyttäen. Velvollisuus koskee myös yritysten, yhteisöjen ja ammatinharjoittajien maakunnille tuottamien ja maakunnan rahoittamien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen asiakasja potilastietoja palvelun tuottamisperusteesta
ja -tavasta riippumatta.
Voimaanpanolaki
1§
Lakien voimaantulo
Maakuntalaki ( / ) tulee voimaan päivänä
kuuta 20 .

Maakunnan asiakas- ja potilasrekisterit tulee
muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain
mukaisia valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja käyttäen. Velvollisuus koskee myös yritysten, yhteisöjen ja ammatinharjoittajien maakunnille tuottamien ja maakunnan rahoittamien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen asiakasja potilastietoja palvelun tuottamisperusteesta
ja -tavasta riippumatta.

Maakuntalain 16, 19–21 ja 23 –28 §:ä, 6–9 lukua, 62–74, 95, 96, 106 ja 110 §:ä, 15 lukua
sekä 141 §:ää sovelletaan 1 päivästä elokuuta
2019 lukien sekä 2 lukua, 103–105, 140 ja 142
§:ää 1 päivästä tammikuuta 2021 lukien. Maakuntalain 17, 18, 22 ja 59–61§:ää sovelletaan
ensimmäisen kerran vuonna 2019 toimitettavissa maakuntavaaleissa. Maakunnan talousarvio ja tilinpäätös laaditaan maakuntalain 13 luvussa sekä tarkastetaan maakuntalain 14 luvussa tarkoitetulla tavalla ensimmäisen kerran
vuodelle 2019.

Maakuntalain 16, 19 – 21 ja 23 –28 §:ä, 6 – 9
lukua, 62 –74, 96, 97, 107 ja 111 §:ä, 15 lukua
sekä 142 §:ää sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020 lukien sekä 2 lukua, 104 – 106, 141
ja 143 §:ää 1 päivästä tammikuuta 2021 lukien.
Maakuntalain 17, 18, 22 ja 59–61§:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2019 toimitettavissa maakuntavaaleissa ottaen huomioon,
mitä maakuntavaalien toimittamisesta säädetään toisin tämän lain 12 §:ssä. Maakunnan talousarvio ja tilinpäätös laaditaan maakuntalain
13 luvussa sekä tarkastetaan maakuntalain 14
luvussa tarkoitetulla tavalla soveltuvin osin
vuodelle 2019.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
annettu laki ( / ) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. Lain 8, 10, 13 – 19, 21, 25–29,
31, 33, 34, 45–53 ja 60 §:t tulevat kuitenkin
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
annettu laki ( / ) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. Lain 8, 10, 13 – 19, 21, 25–29,
31, 33, 34, 45–53 ja 60 §:t tulevat kuitenkin
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Pelastustoimen järjestämisestä annettu laki ( /)
tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain 12 §:n mukaiset ensimmäiset palvelutasopäätökset tulee
tehdä viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2021.
Ennen ensimmäisen palvelutasopäätöksen teke-

Pelastustoimen järjestämisestä annettu laki ( /)
tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Pelastustoimen järjestämisestä annetun lain 12 §:n mukaiset ensimmäiset palvelutasopäätökset tulee
tehdä viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2021.
Ennen ensimmäisen palvelutasopäätöksen teke-

1§
Lakien voimaantulo
Maakuntalaki ( / ) tulee voimaan päivänä
kuuta 20 .
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mistä noudatetaan pelastuslain (379/2011) nojalla tehtyjä kyseistä aluetta koskeneita alueen
pelastustoimen palvelutasopäätöksiä.

mistä noudatetaan pelastuslain (379/2011) nojalla tehtyjä kyseistä aluetta koskeneita alueen
pelastustoimen palvelutasopäätöksiä.

7§
Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta
Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä
maakuntavaltuuston toimikauden alkuun asti. Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja
hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää
näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle.
Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä
niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä
hoitavaa henkilöstöä siirtyy maakunnalle:
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;
5) valmistella maakunnan toiminnan ja hallinnon
järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa;
6) päättää maakunnan vuoden 2019 talousarviosta;
7) osallistua ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen;
8) valmistella muut maakuntien toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.
Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi:
1) ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai
työsopimussuhteeseen maakuntaan siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2020;
2) tehdä maakuntaa sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että määräaika
päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021.
Väliaikaisen toimielimen oikeudesta hankkia palveluja siirtymäkauden aikana säädetään 45 §:n 1—3
momentissa.
Valmistelutoimielimen menettelyyn sovelletaan
maakuntalain säännöksiä.

7§
Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävät ja toimivalta
Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä
maakuntavaltuuston toimikauden alkuun asti. Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja
hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää
näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle.
Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä
niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä
hoitavaa henkilöstöä siirtyy maakunnalle:
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;
5) valmistella maakunnan toiminnan ja hallinnon
järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa;
6) päättää maakunnan vuoden 2019 talousarviosta
ja valmistelee vuoden 2020 talousarvion;
7) osallistua ensimmäisten maakuntavaalien järjestämiseen;
8) valmistella muut maakuntien toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat.
Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi:
1) ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai
työsopimussuhteeseen maakuntaan siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2020;
2) tehdä maakuntaa sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että määräaika
päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021.
Väliaikaisen toimielimen oikeudesta hankkia palveluja siirtymäkauden aikana säädetään 45 §:n 1—3
momentissa.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäseniin sovelletaan rikoslain (39/1889) 40 luvun rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä

7(14)

heidän suorittaessaan tässä pykälässä tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). Valmistelutoimielimen menettelyyn sovelletaan maakuntalain säännöksiä.
12§
Ensimmäiset maakuntavaalit

12§
Ensimmäiset maakuntavaalit

Ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 26 päivänä toukokuuta 2019. Vaaleissa
valittavan maakuntavaltuuston toimikausi alkaa 1
päivänä elokuuta 2019 ja kestää vuoden 2021
toukokuun loppuun. Vaaleissa valitaan valtuutettuja
kussakin maakunnassa maakuntalain 18 §:n
1 momentissa tarkoitettu vähimmäismäärä. Saman
pykälän 3 momentissa tarkoitettu asukasluvun
määräytymispäivä on 31 joulukuuta 2018.

Ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 27 päivänä lokakuuta 2019. Vaaleissa valittavan maakuntavaltuuston toimikausi alkaa 1 päivänä
tammikuuta 2020 ja kestää vuoden 2025 toukokuun
loppuun. Vaaleissa valitaan valtuutettuja kussakin
maakunnassa maakuntalain 18 §:n 1 momentissa
tarkoitettu vähimmäismäärä. Saman pykälän 3 momentissa tarkoitettu asukasluvun määräytymispäivä
on 31 toukokuuta 2019.

Ensimmäisiä maakuntavaaleja varten maakunnan
liiton hallitus asettaa viipymättä tämän lain
tultua voimaan maakuntavaalilautakunnan, jonka
jäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
maakunnan kunnissa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Tähän
maakuntavaalilautakuntaan sovelletaan muutoin,
mitä vaalilain (714/1998) 12 a ja 12 b §:ssä
säädetään.

Ensimmäisiä maakuntavaaleja varten maakunnan
liiton hallitus asettaa viipymättä tämän lain tultua
voimaan maakuntavaalilautakunnan, jonka jäsenten
tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa maakunnan
kunnissa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Tähän maakuntavaalilautakuntaan sovelletaan muutoin, mitä vaalilain
(714/1998) 12 a ja 12 b §:ssä säädetään.

Ensimmäisissä maakuntavaaleissa annettujen ennakkoäänten laskennasta ja vaalipäivänä annettujen
äänten tarkastuslaskennasta huolehtii vaalipiirilautakunta. Tätä varten kunnan keskusvaalilautakunta
toimittaa hyväksytyt vaalikuoret vaalipiirilautakunnalle vaalilain 64 §:ssä säädetyllä tavalla ja vaalilautakunta vaalipäivän äänestyksessä annetut äänestysliput vaalilain 81 §:ssä säädetyllä tavalla. Maakuntavaalien ääntenlaskenta suoritetaan seuraavasti:
1) Helsingin vaalipiirilautakunta laskee Helsingin
kaupungissa annetut äänet;
2) Uudenmaan vaalipiirilautakunta laskee Uudenmaan maakunnan äänet, ei kuitenkaan Helsingin
kaupungissa annettuja ääniä;
3) Varsinais-Suomen vaalipiirilautakunta laskee
Varsinais-Suomen maakunnan äänet;
4) Satakunnan vaalipiirilautakunta laskee Satakunnan maakunnan äänet;
5) Hämeen vaalipiirilautakunta laskee Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien äänet;
6) Pirkanmaan vaalipiirilautakunta laskee Pirkanmaan maakunnan äänet;
7) Kaakkois-Suomen vaalipiirilautakunta laskee
Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon

Ensimmäisissä maakuntavaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnalle vaalilain 188 §:n 3 momentissa tarkoitetun kertakorvauksen.
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maakuntien äänet;
8) Savo-Karjalan vaalipiirilautakunta laskee Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien
äänet;
9) Vaasan vaalipiirilautakunta laskee Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan
maakuntien äänet;
10) Keski-Suomen vaalipiirilautakunta laskee
Keski-Suomen maakunnan äänet;
11) Oulun vaalipiirilautakunta laskee Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien äänet;
12) Lapin vaalipiirilautakunta laskee Lapin maakunnan äänet. (Uusi 3 mom.)
Kukin vaalipiirilautakunta vahvistaa 3. päivänä
vaalipäivän jälkeen viimeistään kello 18 aloitettavassa kokouksessaan äänimäärät, jotka kukin ehdokas sekä puolue, vaaliliitto tai yhteislista ovat maakunnassa saaneet, sekä ilmoittaa viipymättä näin
vahvistetut äänimäärät, maakuntavaaleissa
annettujen äänten kokonaismäärän ja mitättömien
äänten määrän asianomaiselle maakuntavaalilautakunnalle, joka vahvistaa vaalien tuloksen noudattaen, mitä vaalilain 88—91 §:ssä säädetään vertauslukujen laskemisesta, arvan käytöstä ja vaalien tuloksen määräämisestä. (Uusi 4 mom.)
Ennakkoäänten laskenta vaalipiirilautakunnassa
voidaan aloittaa vaalipäivänä aikaisintaan
kello 12 tai erityisestä syystä lautakunnan harkinnan mukaan aikaisemminkin, kuitenkin aikaisintaan
kello 9. (Uusi 5 mom.)
Ensimmäisissä maakuntavaaleissa ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009) 2 §:n
1 momentissa ja puoluelain (10/1969) 8 §:n 3 momentissa tarkoitettu kampanja-aika alkaa tämän
lain tultua voimaan. (Uusi 6 mom.)

35 §
35 §
Kunnalla on oikeus saada hakemuksen perusteella
valtiolta korvaus tässä luvussa säädettyjen, kunnan
omaisuuteen kohdistuvien järjestelyjen perusteella
aiheutuvista kustannuksista siten, kuin 2—6 momentissa säädetään.
Kunnalle 1 momentissa tarkoitetun korvauksen
myöntämistä arvioidaan omaisuusjärjestelyistä aiheutuvan kunnallisveroprosentin laskennallisen korotustarpeen perusteella. Laskennan perusteena ovat
viimeisimmät valmistuneet verotus- ja tilinpäätöstiedot, ja laskennassa otetaan huomioon vain omaisuusjärjestelyistä aiheutuvat välittömät kustannukset. Välittömät kustannukset lasketaan omaisuusjärjestelyjen kohteena olevasta omaisuudesta uudistuksen voimaantulon jälkeen syntyvien kulujen ja

Kunnalla on oikeus saada hakemuksen perusteella
valtiolta korvaus 4 luvussa säädettyjen, kunnan
omaisuuteen kohdistuvien järjestelyjen perusteella
aiheutuvista kustannuksista siten, kuin 2—7 momentissa säädetään.

Kunnalle 1 momentissa tarkoitetun korvauksen
myöntämistä arvioidaan ensisijaisesti omaisuusjärjestelyistä aiheutuvan kunnallisveroprosentin laskennallisen korotustarpeen perusteella. Laskennan
perusteena ovat viimeisimmät valmistuneet verotusja tilinpäätöstiedot, ja laskennassa otetaan huomioon vain omaisuusjärjestelyistä aiheutuvat välittömät kustannukset. Välittömät kustannukset lasketaan omaisuusjärjestelyjen kohteena olevasta omai-
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tuottojen erotuksena. Jos kunnallisveroprosentin
laskennallinen korotustarve ylittää 1,0 prosenttiyksikköä (korvausraja), kunnalla on oikeus saada korvausta siltä osin, kuin omaisuusjärjestelyistä aiheutuvat välittömät kustannukset ylittävät korvausrajan. Tämän lisäksi kunnalla on oikeus saada myös
korvausta kolme neljäsosaa korvausrajan alittavalta
osalta, jos kunnan tuloveroprosentti on korvauksen
hakemisvuonna vähintään 2,0 prosenttiyksikköä
korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti.

suudesta uudistuksen voimaantulon jälkeen syntyvien kulujen ja tuottojen erotuksena. Jos kunnallisveroprosentin laskennallinen korotustarve ylittää
0,7 prosenttiyksikköä (korvausraja), kunnalla on oikeus saada korvausta siltä osin, kuin omaisuusjärjestelyistä aiheutuvat välittömät kustannukset ylittävät korvausrajan. Tämän lisäksi kunnalla on oikeus
saada myös korvausta kolme neljäsosaa korvausrajan alittavalta osalta, jos kunnan tuloveroprosentti
on korvauksen hakemisvuonna vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien
painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti.
Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, kunnalla on kuitenkin oikeus saada korvausta uudistukseen liittyvistä omaisuusjärjestelyistä myös, jos
omaisuusjärjestelyjen vuoksi kunnan itsenäinen taloudellinen päätösvalta muutoin vaarantuu. Arvioinnin perusteena käytetään, mitä edellä 2 momentissa säädetään laskennan perusteena olevista tiedoista.

Valtiovarainministeriö päättää korvauksen myöntämisestä. Ennen päätöksen tekemistä kunnalle aiheutuvien välittömien kustannusten sisältöä ja määrää
arvioidaan valtiovarainministeriön ja asianomaisen
kunnan välisessä neuvottelussa.

Valtiovarainministeriö päättää korvauksen myöntämisestä. Ennen päätöksen tekemistä kunnalle aiheutuvien välittömien kustannusten sisältöä ja määrää
arvioidaan valtiovarainministeriön ja asianomaisen
kunnan välisessä neuvottelussa.

Kunnan on tehtävä 1 momentissa tarkoitettu hakemus valtiovarainministeriölle viimeistään vuoden
2027 loppuun mennessä. Jos maakunta on käyttänyt
20 §:n 2 momentin mukaista oikeuttaan vuokrasopimuksen pidentämiseen, kunnan on tehtävä hakemus
viimeistään vuoden 2028 loppuun mennessä.

Kunnan on tehtävä 1 momentissa tarkoitettu hakemus valtiovarainministeriölle viimeistään
vuoden 2027 loppuun mennessä. Jos maakunta on
käyttänyt 20 §:n 2 momentin mukaista oikeuttaan
vuokrasopimuksen pidentämiseen, kunnan on tehtävä hakemus viimeistään vuoden 2028 loppuun
mennessä.

Korvauksen myöntämiseen sovelletaan valtionavustuslakia lukuun ottamatta sen 6, 7, 22, 23, 27 ja 29
§:ää sekä 4 lukua. Korvaus katsotaan valtionavustuslain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetusti ilmeisen
perusteettomasti saaduksi siltä osin, kuin tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetut välittömät kustannukset olisivat myöhempien tietojen perusteella olleet ilmeisesti vältettävissä kunnan omin toimenpitein. Jos kunnalle on myönnetty 2 momentissa tarkoitettua korvausta, kunnan on ilmoitettava valtiovarainministeriölle toimenpiteistä, jotka vaikuttavat
omaisuusjärjestelyistä aiheutuviin kustannuksiin. Ilmoitus on tehtävä välittömästi, mutta viimeistään
kolmen vuoden kuluessa korvauksen myöntämisestä. Valtiovarainministeriön on päätettävä korvauksen tai sen osan palauttamisesta kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä.

Korvauksen myöntämiseen sovelletaan valtionavustuslakia lukuun ottamatta sen 6, 7, 22, 23, 27 ja 29
§:ää sekä 4 lukua. Korvaus katsotaan valtionavustuslain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetusti ilmeisen
perusteettomasti saaduksi siltä osin, kuin tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetut välittömät kustannukset olisivat myöhempien tietojen perusteella olleet ilmeisesti vältettävissä kunnan omin toimenpitein. Jos kunnalle on myönnetty 2 momentissa tarkoitettua korvausta, kunnan on ilmoitettava valtiovarainministeriölle toimenpiteistä, jotka vaikuttavat
omaisuusjärjestelyistä aiheutuviin kustannuksiin. Ilmoitus on tehtävä välittömästi, mutta viimeistään
kolmen vuoden kuluessa korvauksen myöntämisestä. Valtiovarainministeriön on päätettävä korvauksen tai sen osan palauttamisesta kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä.
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Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 2
momentissa tarkoitettujen omaisuusjärjestelyistä aiheutuvien välittömien kustannusten määrittämisestä.
44 §
Yhtiöittäminen

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin 2
momentissa tarkoitettujen omaisuusjärjestelyistä aiheutuvien välittömien kustannusten määrittämisestä.
44 §
Yhtiöittäminen

Jos maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa on
kyse maakuntalain 112 §:ssä tarkoitetusta kilpailutilanteessa markkinoilla hoidettavasta tehtävästä,
maakunnan on perustettava maakunnan tytäryhteisöt siten, että maakuntalaissa säädetty yhtiöittäminen on toteutettu viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2022.

Jos maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa on
kyse maakuntalain 113 §:ssä tarkoitetusta kilpailutilanteessa markkinoilla hoidettavasta tehtävästä,
maakunnan on perustettava maakunnan tytäryhteisöt siten, että maakuntalaissa säädetty yhtiöittäminen on toteutettu viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2022.

Maakuntajakolaki
22 §
Voimaantulo
Laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Tällä lailla kumotaan maakuntajakolaki
(1159/1997).
Kumottua maakuntajakolakia ja sen nojalla päätettyä maakuntajakoa sovelletaan vuoden 2020 loppuun, jollei lailla erikseen toisin säädetä.
Valitukseen, joka tehdään ennen tämän lain voimaantuloa annetusta päätöksestä, sekä tällaisen
asian käsittelyyn valituksen johdosta ylemmässä
valitusviranomaisessa sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Laki vaalilain muuttamisesta
Voimaantulosäännös:

22 §
Voimaantulo
Laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Tällä lailla kumotaan maakuntajakolaki
(1159/1997).
Kumottua maakuntajakolakia ja sen nojalla päätettyä maakuntajakoa sovelletaan vuoden 2020 loppuun, jollei lailla erikseen toisin säädetä.
Valitukseen, joka tehdään ennen tämän lain voimaantuloa annetusta päätöksestä, sekä tällaisen
asian käsittelyyn valituksen johdosta ylemmässä
valitusviranomaisessa sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Lain 5 § tulee kuitenkin voimaan vasta seuraavien
eduskuntavaalien jälkeen.

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
.
Lain 5 § tulee kuitenkin voimaan vasta seuraavien
europarlamenttivaalien jälkeen sekä lain 143 a §:n
2 momentti ja 144 §:n 2 momentti vasta seuraavien
kuntavaalien jälkeen.

Voimaantulosäännös:

Laki maakuntien rahoituksesta
2§
Määritelmät

2§
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan jäljempänä:
--6) kasvupalvelulla toimenpiteitä alueiden kehittämisen,
kestävän taloudellisen kasvun, yrittäjyyden, työvoiman
saatavuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi sekä työllisyyden, työllistymisen, kotoutumisen
ja yritystoiminnan edellytysten edistämiseksi
---

Tässä laissa tarkoitetaan jäljempänä:
--6) yritys-, työ- ja elinkeinopalveluilla toimenpiteitä alueiden kehittämisen, kestävän taloudellisen kasvun, yrittäjyyden, työvoiman saatavuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi sekä työllisyyden, työllistymisen, kotoutumisen ja yritystoiminnan edellytysten edistämiseksi
---

3§
Valtion rahoitus maakunnille

3§
Valtion rahoitus maakunnille
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Maakunnille myönnetään valtion rahoitusta maakunnan asukasmäärän, sosiaali- ja terveydenhuollon ikäryhmäkohtaisten tekijöiden ja palvelujen tarvetta kuvaavien
tekijöiden sekä kasvupalvelua kuvaavien tekijöiden,
maatalousyritysten määrän, asukastiheyden, vieraskielisyyden, kaksikielisyyden ja saaristoisuuden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimien perusteella siten kuin jäljempänä tarkemmin säädetään. Osuuksien
painoarvot valtion rahoituksessa ovat seuraavat:
Asukasperusteinen osuus
Ikäryhmäkohtaiset tarvetekijät
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetekijät
Kasvupalvelua kuvaavat
tekijät
Asukastiheys
Vieraskielisyys
Maatalousyritykset
Kaksikielisyys
Saaristoisuus
---

10,842 prosenttia
35,932 prosenttia
46,114 prosenttia
2,952 prosenttia
1,528 prosenttia
1,325 prosenttia
0,916 prosenttia
0,284 prosenttia
0,107 prosenttia

Maakunnille myönnetään valtion rahoitusta maakunnan asukasmäärän, sosiaali- ja terveydenhuollon ikäryhmäkohtaisten tekijöiden ja palvelujen tarvetta kuvaavien
tekijöiden sekä yritys-, työ- ja elinkeinopalveluja kuvaavien tekijöiden, maatalousyritysten määrän, asukastiheyden, vieraskielisyyden, kaksikielisyyden ja saaristoisuuden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimien
perusteella siten kuin jäljempänä tarkemmin säädetään.
Osuuksien painoarvot valtion rahoituksessa ovat seuraavat:
Asukasperusteinen osuus
10,842 prosenttia
Ikäryhmäkohtaiset tarve35,932 prosenttia
tekijät
Sosiaali- ja terveyspalve46,114 prosenttia
lujen tarvetekijät
Yritys-, työ- ja elinkeino2,952 prosenttia
palveluja kuvaavat tekijät
Asukastiheys
1,528 prosenttia
Vieraskielisyys
1,325 prosenttia
Maatalousyritykset
0,916 prosenttia
Kaksikielisyys
0,284 prosenttia
Saaristoisuus
0,107 prosenttia
---

6§
Valtion rahoituksen taso

6§
Valtion rahoituksen taso

Valtion rahoituksen varainhoitovuotta koskeva
taso määräytyy vuosittain tarkistamalla 3 ja 4 luvussa
tarkoitettujen laskennallisten kustannusten perusteet
ottaen huomioon 5 §:n 1 momentissa tarkoitetut toteutuneet kustannukset, 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu
tehtävien laajuuden tai laadun muutos sekä arvioitu
maakuntien perimien asiakas- ja käyttömaksujen sekä
myyntitulojen yhteismäärä.
Toteutuneet käyttökustannukset otetaan huomioon
3 luvun laskennallisten kustannusten perusteita tarkistettaessa siihen määrään asti, että käyttökustannusten
vuosittainen kasvu vastaa enintään prosenttimäärää,
joka on 5 momentissa tarkoitetun maakuntaindeksin
toteutunut muutos lisättynä 0,5 prosenttiyksiköllä. Toteutuneet kustannukset otetaan huomioon 4 luvun laskennallisten kustannusten perusteita tarkistettaessa siihen määrään asti, että kustannusten vuosittainen kasvu
vastaa enintään prosenttimäärää, joka on maakuntaindeksin toteutunut muutos kerrottuna luvulla 0,4. Vuosittaista muutosta laskettaessa ei oteta huomioon sitä
osuutta kustannuksista, joka vastaa 5 §:n 2 momentin
nojalla laskennallisiin kustannuksiin tarkistuksen kohteena olevina vuosina tehtyjä tarkistuksia.
Jos rahoituksen taso muutoin vaarantaisi riittävien
sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisen useammassa kuin seitsemässä maakunnassa tai maakunnissa,
joiden asukasmäärä on yhteensä enemmän kuin 40

Valtion rahoituksen varainhoitovuotta koskeva
taso määräytyy vuosittain tarkistamalla 3 ja 4 luvussa
tarkoitettujen laskennallisten kustannusten perusteet
ottaen huomioon 5 §:n 1 momentissa tarkoitetut toteutuneet kustannukset, 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu
tehtävien laajuuden tai laadun muutos sekä arvioitu
maakuntien perimien asiakas- ja käyttömaksujen sekä
myyntitulojen yhteismäärä.
Toteutuneet käyttökustannukset otetaan huomioon
3 luvun laskennallisten kustannusten perusteita tarkistettaessa siihen määrään asti, että käyttökustannusten
vuosittainen kasvu vastaa enintään prosenttimäärää,
joka on 4 momentissa tarkoitetun maakuntaindeksin
toteutunut muutos lisättynä 0,5 prosenttiyksiköllä. Toteutuneet kustannukset otetaan huomioon 4 luvun laskennallisten kustannusten perusteita tarkistettaessa siihen määrään asti, että kustannusten vuosittainen kasvu
vastaa enintään prosenttimäärää, joka on maakuntaindeksin toteutunut muutos kerrottuna luvulla 0,4. Vuosittaista muutosta laskettaessa ei oteta huomioon sitä
osuutta kustannuksista, joka vastaa 5 §:n 2 momentin
nojalla laskennallisiin kustannuksiin tarkistuksen kohteena olevina vuosina tehtyjä tarkistuksia.
Jos rahoituksen taso muutoin vaarantaisi riittävien
sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisen useammassa kuin viidessä maakunnassa tai maakunnissa,
joiden asukasmäärä on yhteensä enemmän kuin 35
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prosenttia koko maan asukasmäärästä, tasoa on korotettava sillä määrällä, joka on tarpeen riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi sen jälkeen,
kun on otettu huomioon maakunnan edellytykset varautua muiden lakisääteisten velvoitteidensa hoitamiseen. Korotus otetaan huomioon 3 luvun laskennallisten kustannusten perusteiden tarkistamisessa. Muissa
tilanteissa, joissa rahoituksen taso muutoin vaarantaisi
riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisen,
maakunnan rahoituksen korottamiseen sovelletaan 7
§:ää.
Valtion rahoituksen tarkistuksessa otetaan lisäksi
huomioon 3 luvun laskennallisten kustannusten perusteiden osalta arvioitu kustannustason muutos, joka
määräytyy maakuntaindeksin mukaisesti. Jäljempänä
4 luvussa säädettyjen laskennallisten kustannusten perusteiden osalta otetaan huomioon kuitenkin vain kustannustason muutos, joka saadaan kertomalla maakuntaindeksin mukaisesti määräytyvä arvioitu kustannustason muutos luvulla 0,4. Maakuntaindeksiä laskettaessa yleisen ansiotasoindeksin painokerroin on 0,45,
kuluttajahintaindeksin 0,40 ja maakuntatyönantajan
sosiaaliturvamaksujen vuotuisen muutoksen 0,15.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin
maakuntaindeksin laskennasta.
Maakunnan perimien asiakas- ja käyttömaksujen
sekä myyntitulojen yhteismäärä tarkistetaan vuosittain
ottamalla huomioon uusimmat käytössä olevat tiedot
toteutuneista maakunnan asiakas- ja käyttömaksutuloista ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 2 §:n 2 momenttiin perustuvista asiakasmaksujen muutoksista sekä maakunnan saamista myyntituloista.
Tässä pykälässä säädetty rahoitus myönnetään valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta.

prosenttia koko maan asukasmäärästä, tasoa on korotettava sillä määrällä, joka on tarpeen riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi sen jälkeen,
kun on otettu huomioon maakunnan edellytykset varautua muiden lakisääteisten velvoitteidensa hoitamiseen. Korotus otetaan huomioon 3 luvun laskennallisten kustannusten perusteiden tarkistamisessa. Muissa
tilanteissa, joissa rahoituksen taso muutoin vaarantaisi
riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisen,
maakunnan rahoituksen korottamiseen sovelletaan 7
§:ää.
Valtion rahoituksen tarkistuksessa otetaan lisäksi
huomioon 3 luvun laskennallisten kustannusten perusteiden osalta arvioitu kustannustason muutos, joka
määräytyy maakuntaindeksin mukaisesti. Jäljempänä
4 luvussa säädettyjen laskennallisten kustannusten perusteiden osalta otetaan huomioon kuitenkin vain kustannustason muutos, joka saadaan kertomalla maakuntaindeksin mukaisesti määräytyvä arvioitu kustannustason muutos luvulla 0,4. Maakuntaindeksiä laskettaessa yleisen ansiotasoindeksin painokerroin on 0,60,
kuluttajahintaindeksin 0,30 ja maakuntatyönantajan
sosiaaliturvamaksujen vuotuisen muutoksen 0,10.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin
maakuntaindeksin laskennasta.
Maakunnan perimien asiakas- ja käyttömaksujen
sekä myyntitulojen yhteismäärä tarkistetaan vuosittain
ottamalla huomioon uusimmat käytössä olevat tiedot
toteutuneista maakunnan asiakas- ja käyttömaksutuloista ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 2 §:n 2 momenttiin perustuvista asiakasmaksujen muutoksista sekä maakunnan saamista myyntituloista.
Tässä pykälässä säädetty rahoitus myönnetään valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta.

18 §
Maakuntien muiden tehtävien laskennallisten kustannusten perusteet

18 §
Maakuntien muiden tehtävien laskennallisten kustannusten perusteet

Maakunnan muiden tehtävien laskennalliset kustannukset muodostuvat kertomalla asukaskohtainen maakuntien muiden tehtävien perushinta maakunnan asukasmäärällä ja lisäämällä tuloon maakunnan kasvupalvelua
kuvaavien tekijöiden, maatalousyritysten ja maakunnan
muiden tehtävien asukastiheyden perusteella määritellyt
laskennalliset kustannukset.
---

Maakunnan muiden tehtävien laskennalliset kustannukset muodostuvat kertomalla asukaskohtainen maakuntien muiden tehtävien perushinta maakunnan asukasmäärällä ja lisäämällä tuloon maakunnan yritys-, työ- ja
elinkeinopalveluja kuvaavien tekijöiden, maatalousyritysten ja maakunnan muiden tehtävien asukastiheyden
perusteella määritellyt laskennalliset kustannukset.
--19 §

19 §
Kasvupalvelukerroin

Yritys-, työ- ja elinkeinopalvelukerroin
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Maakunnan kasvupalvelukerroin lasketaan jakamalla
maakunnan työttömien työnhakijoiden määrä, työttömyysaste ja yritysten toimipaikkojen lukumäärä vastaavilla valtakunnallisilla tekijöillä ja kertomalla saadut ja
viimeksi summattavat osamäärät osatekijöille määritellyillä painotuksilla. Painotukset ovat seuraavat:
Työttömät työnhakijat
Työttömyysaste
Yritysten toimipaikat

60 prosenttia
15 prosenttia
25 prosenttia

Maakunnan yritys-, työ- ja elinkeinopalvelukerroin
lasketaan jakamalla maakunnan työttömien työnhakijoiden määrä, työttömyysaste ja yritysten toimipaikkojen
lukumäärä vastaavilla valtakunnallisilla tekijöillä ja kertomalla saadut ja viimeksi summattavat osamäärät osatekijöille määritellyillä painotuksilla. Painotukset ovat seuraavat:
Työttömät työnhakijat
Työttömyysaste
Yritysten toimipaikat

60 prosenttia
15 prosenttia
25 prosenttia

Kerrointa laskettaessa käytetään työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tilastotietoja työttömien
työnhakijoiden määrästä ja työttömyysasteesta sekä Tilastokeskuksen tilastotietoja yritysten toimipaikosta.
Työttömien työnhakijoiden määrän ja työttömyysasteen
osalta tietoja käytetään varainhoitovuotta edeltävää
vuotta edeltävältä kalenterivuodelta sekä yritysten toimipaikkojen osalta viimeisintä laskentahetkellä käytettävissä olevaa tietoa.
Kasvupalvelua kuvaavien tekijöiden perusteella määräytyvät laskennalliset kustannukset lasketaan kertomalla
kasvupalvelun perushinta koko maan asukasmäärällä ja
maakunnan kasvupalvelukertoimella.

Kerrointa laskettaessa käytetään työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tilastotietoja työttömien
työnhakijoiden määrästä ja työttömyysasteesta sekä Tilastokeskuksen tilastotietoja yritysten toimipaikosta.
Työttömien työnhakijoiden määrän ja työttömyysasteen
osalta tietoja käytetään varainhoitovuotta edeltävää
vuotta edeltävältä kalenterivuodelta sekä yritysten toimipaikkojen osalta viimeisintä laskentahetkellä käytettävissä olevaa tietoa.
Yritys-, työ- ja elinkeinopalveluja kuvaavien tekijöiden perusteella määräytyvät laskennalliset kustannukset
lasketaan kertomalla yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen
perushinta koko maan asukasmäärällä ja maakunnan yritys-, työ- ja elinkeinopalvelukertoimella.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin
kasvupalvelun perushinnasta.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin
yritys-, työ- ja elinkeinopalvelujen perushinnasta.

23 §
Valtion rahoituksen myöntäminen ja maksaminen

23 §
Valtion rahoituksen myöntäminen ja maksaminen

Valtiovarainministeriö myöntää maakunnalle valtion rahoituksen hakemuksetta varainhoitovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Jos valtion rahoituksen tasoa korotetaan varainhoitovuoden aikana 6 §:n 3
momentin nojalla, rahoitus myönnetään viipymättä
sen jälkeen, kun korotuksesta on päätetty.
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa valtion rahoituksen maakunnalle varainhoitovuoden alusta kuukausittain yhtä suurina erinä,
viimeistään kuukauden 11 päivänä. Valtiovarainministeriö toimittaa palvelukeskukselle 1 momentissa
tarkoitettujen euromäärien maksamista varten tarpeelliset tiedot.
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa 9 §:n 1 momentissa tarkoitetut korvaukset
maakunnille kuukausittain samanaikaisesti 2 momentissa tarkoitetun valtion rahoituksen kanssa. Korvaus
perustuu maksatuskuukautta edeltävää kuukautta edeltäneen kuukauden arvonlisäverokustannuksia koskeviin tietoihin. Maakunnan on kirjattava korvausten
maksamista varten tarpeelliset tiedot Valtiokonttorin
ylläpitämään maakuntien taloustietojen raportointipalveluun. Valtiokonttori tekee korvausten maksamista

Valtioneuvosto myöntää maakunnalle valtion rahoituksen hakemuksetta varainhoitovuotta edeltävän
vuoden loppuun mennessä. Jos valtion rahoituksen tasoa korotetaan varainhoitovuoden aikana 6 §:n 3 momentin nojalla, rahoitus myönnetään viipymättä sen
jälkeen, kun korotuksesta on päätetty.
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa valtion rahoituksen maakunnalle varainhoitovuoden alusta kuukausittain yhtä suurina erinä,
viimeistään kuukauden 11 päivänä. Valtiovarainministeriö toimittaa palvelukeskukselle 1 momentissa
tarkoitettujen euromäärien maksamista varten tarpeelliset tiedot.
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa 9 §:n 1 momentissa tarkoitetut korvaukset
maakunnille kuukausittain samanaikaisesti 2 momentissa tarkoitetun valtion rahoituksen kanssa. Korvaus
perustuu maksatuskuukautta edeltävää kuukautta edeltäneen kuukauden arvonlisäverokustannuksia koskeviin tietoihin. Maakunnan on kirjattava korvausten
maksamista varten tarpeelliset tiedot Valtiokonttorin
ylläpitämään maakuntien taloustietojen raportointipalveluun. Valtiokonttori tekee korvausten maksamista
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koskevan päätöksen ja toimittaa Valtion talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle maakunnalle
maksettavaa korvausta koskevat maksutiedot.
Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, 7
§:ssä tarkoitettua lisärahoitusta voidaan myöntää sekä
valtioneuvoston omasta aloitteesta tehdystä esityksestä että valtioneuvoston esityksestä maakunnan hakemukseen perustuen. Valtiovarainministeriö päättää
lisärahoituksen maksamisen ajankohdasta.
Jos harkinnanvaraiseen rahoitukseen varattua euromäärää ei kokonaisuudessaan jaeta varainhoitovuoden aikana, jäljelle jäänyt osa maksetaan maakunnille
asukasta kohden yhtä suurena osuutena vuoden viimeisen 2 momentissa tarkoitetun kuukausierän yhteydessä.

koskevan päätöksen ja toimittaa Valtion talous- ja
henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle maakunnalle
maksettavaa korvausta koskevat maksutiedot.
Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, 7
§:ssä tarkoitettua lisärahoitusta voidaan myöntää sekä
valtioneuvoston omasta aloitteesta tehdystä esityksestä että valtioneuvoston esityksestä maakunnan hakemukseen perustuen. Valtiovarainministeriö päättää
lisärahoituksen maksamisen ajankohdasta.
Jos harkinnanvaraiseen rahoitukseen varattua euromäärää ei kokonaisuudessaan jaeta varainhoitovuoden aikana, jäljelle jäänyt osa maksetaan maakunnille
asukasta kohden yhtä suurena osuutena vuoden viimeisen 2 momentissa tarkoitetun kuukausierän yhteydessä.

