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Etunimi Sukunimi

Voimaanpanolaissa säädettävät
Lakien voimaantulo ja
kumottavat lait

Järjestämisvastuun
siirtyminen 1.1.2019

Maakuntien
perustaminen ja
maakuntajako (18)

Väliaikaishallinto

Henkilöstön
siirtyminen

Omaisuusjärjestelyt

Uudistukseen liittyvät
veroseuraamukset

Maakuntien
palvelukeskusten
perustaminen
(toimitilat, ict, talousja henkilöstöhallinto)

Kunnan
tuloveroprosenttia
leikataan 12,47 %yksikköä vuonna
2019

Maakunnan
yhtiöittämisvelvoite

Palvelujen
hankkiminen
siirtymäkauden
aikana

Muutostuki
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Väliaikaishallinto
•

•
•
•
•

•
•

Maakunnan alueen kunnat, sote-yhteistoiminta-alueet, sairaanhoitopiiri,
erityishuoltopiiri, maakunnan liitto, pelastuslaitos, elinkeino-, liikenne ja
ympäristökeskus sekä työ- ja elinkeinotoimisto sopivat väliaikaisen
valmistelutoimielimen kokoonpanosta.
Maakunnan liiton hallitus asettaa valmistelutoimielimen.
Ellei asetettu 2 kuukauden kuluessa lain voimaantulosta, valtioneuvosto asettaa.
Koostuu viranhaltijoista.
Vastaa maakunnan toiminnan käynnistämisen valmistelun organisoimisesta ja
johtamisesta ennen maakuntavaltuuston toimikauden alkamista.
Lisäksi uudistuksen täytäntöönpanoa varten voidaan perustaa vapaaehtoisia
valmistelu- ja seurantaryhmiä.
Oikeus vain määräaikaisten sopimusten solmimiseen
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Henkilöstöjärjestelyt
Liikkeenluovutuksesta säädetään
erikseen -> edellytyksiä ei tutkita

•

•

•

Noin 200 000 henkilön
työnantaja vaihtuu

Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen organisaatioiden
palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy
kokonaisuudessaan.
Kunnissa tukipalvelutehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy, jos
tehtävistä vähintään puolet kohdistuu siirtyviin tehtäviin.
Siirtyminen yhtiöihin vuoden 2020 loppuun mennessä
katsotaan myös liikkeenluovutukseksi
•

Siirtyminen liikkeenluovutuksen
periaatteiden mukaisesti ns. vanhoina
työntekijöinä - > eläke-edut turvataan

•

-

siirtymähetkellä voimassa olevat
oikeudet ja velvollisuudet säilyvät
Eläke-etuudet turvataan, maakunnat
ovat Kevan jäsenyhteisöjä

Omaisuusjärjestelyt
•

•
•
•

Lakisääteisten kuntayhtymien varat ja velvoitteet sekä kuntien sotetoimintaan liittyvä irtain omaisuus siirtyy maakunnille vastikkeetta
(ns. suppea jakautumismalli).
• veronmaksaja maksaa omaisuudesta vain kerran -periaate!
• Maakunta ja kuntayhtymän jäsenkunnat voivat sopia, että
kuntayhtymän omistamaa maa-omaisuutta jää jäsenkuntien
omistukseen.
Kuntien rakennukset eivät siirry, vaan siirtymäkauden ( 3 +1 vuotta)
ajaksi maakunnat vuokraavat toimitilat. Vuokran määräytymisestä
annetaan VN:n asetus.
Omaisuusjärjestelyt toteutetaan siten, ettei niillä ole tulosvaikutusta
kunnissa. Kunnan peruspääomaa alennetaan jäsenosuuksien ja
irtaimen omaisuuden verran.
Julkisen talouden suunnitelman yhteydessä päätetään kuntien
tukemisesta siirtymäkauden jälkeen, jos mahdollisesti tyhjilleen
jäävistä kiinteistöistä aiheutuu kuntatalousongelmia.
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