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Perustuslakivaliokunta 9.5.2017 – hallitusneuvos Eeva Mäenpää, VM

HE 15/2017 vp – VM:n valmisteluvastuulla olevat asetuksenantovaltuudet
Laki 1. Maakuntalaki
Valtioneuvoston asetuksia
Valtuutussäännös
12 § 3 mom. eri tehtäväaloilla
taloudellisesti merkittävän tai
muuten poikkeuksellisen laajakantoisen investoinnin määritelmä

Onko nykyisessä lainsäädännössä vastaavaa
Uusi asetus.

14 § 4 mom. tarkemmin maakuntatalouden neuvottelukunnan tehtävät ja kokoonpano

Uusi asetus.
Kuntalaissa (410/2015, 13 §)
vastaava asetus kuntatalouden
ja -hallinnon neuvottelukunnan
tehtävistä ja kokoonpanosta.
98 § 2 mom. missä muodossa
Uusi asetus.
maakunnan tulee tuottaa tiedot Vastaa periaatteiltaan kirjanpimaakunnan tilinpäätöksestä ja
tolain nojalla annettua kirjanpitoimintakertomuksesta, tilintoasetusta sekä asetusta pien- ja
päätöksen liitetiedoista, tulosmikroyritysten tilinpäätöksessä
laskelmasta, rahoituslaskelmas- esitettävistä tiedoista
ta, taseesta, konsernitilinpäätöksestä ja sen liitetiedoista,
osavuositilinpäätöksestä laskenta- ja tilijärjestelmästä sekä
palvelukohtaisista kustannustiedoista.
119 §:n 2 mom. tarkemmin
maakunnan palvelukeskusten
tehtävistä ja käyttövelvoitteen
piiriin kuuluvista palveluista
- Maakuntien toimitilaja kiinteistöhallinnon
palvelukeskus
119 §:n 2 mom. tarkemmin
maakunnan palvelukeskusten
tehtävistä ja käyttövelvoitteen
piiriin kuuluvista palveluista
- Maakuntien talous- ja
henkilöstöhallinnon

Valmistelutilanne ja muut
huomiot
Valmistellaan VM:ssä virkatyönä. Valmistelua ei ole vielä
käynnistetty. Asetus annetaan
vuoden 2018 aikana.
Säätämisjärjestyksen näkökulmasta tulee arvioitavaksi maakunnan itsehallinnollinen asema suhteessa valtion ohjaukseen.
Valmistellaan VM:ssä virkatyönä. Valmistelu on aloitettu.
Annetaan vuoden 2018 alkupuolella.
Valmistellaan VM:n nimeämässä työryhmässä.
Alustava luonnos on olemassa.
Asetus annetaan todennäköisesti vuoden 2017 lopulla tai
vuoden 2018 alkupuolella.
Ei perustuslakinäkökohtia

Uusi asetus.

Voidaan antaa tarvittaessa.
Tällä hetkellä arvioitu, että
erillistä asetusta tehtävistä ei
olisi tarpeen antaa.

Uusi asetus. Ei vastaavuutta
muualta (valtion Palkeet asetus
ei vertaudu.

Valmistellaan VM:ssä virkatyönä. Karkea asetusluonnos
on olemassa. Asetus on tarkoitus antaa kun maakuntalain
palvelukeskuslainsäädäntö (16
luku) tulee voimaan. Maakun-
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palvelukeskus

tia kuullaan ennen asetuksen
antamista.
Maakuntien maakuntalain 119
§ 1 momenttiin perustuva velvollisuus käyttää palvelukeskuksen tuottamia palveluita.

119 §:n 2 mom. tarkemmin
maakunnan palvelukeskusten
tehtävistä ja käyttövelvoitteen
piiriin kuuluvista palveluista
- Maakuntien tieto- ja
viestintäteknisten palveluiden palvelukeskus

Uusi asetus.

Valmistellaan VM:ssä virkatyönä. Asetusluonnos on oleVastaavanlainen asetus valtiol- massa. Asetus on tarkoitus
la, VNA valtion yhteisten tieto- antaa kun maakuntalain palveja viestintäteknisten palveluilukeskuslainsäädäntö (16 luku)
den järjestämisestä (132/2014). tulee voimaan. Maakuntia
kuullaan ennen asetuksen antamista.
Maakuntien maakuntalain 119
§ 1 momenttiin perustuva velvollisuus käyttää palvelukeskuksen tuottamia palveluita.

140 §:n 2 mom. maakunnan
toiminnasta, taloudesta ja palvelutuotannon laadusta tuotettavista tiedoista sekä tietojen
tuottamisen menettelytavoista
ja ajankohdista.

Uusi asetus.
Koskee osin vastaavia tietoja,
joiden antamista kunnista ohjataan mm. tilastolakiin perustuen tilastoviranomaisten päätöksillä. (vrt. tilastolaki (280/2004,
14 §) ja L sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta
(409/2001, 3 §)

Asetus voidaan antaa. Valmistelu ei ole vielä käynnistynyt.
Liittyy sisällöllisesti maakunnan seuranta- ja vaikuttavuusmittareiden valmisteluun.

Laki 3. Voimaanpanolaki
Valtuutussäännös
9 § 4 mom; valtioneuvoston
asetus maakunnan valmistelun
edellyttämä tietojensaanti

Onko nykyisessä lainsäädännössä vastaavaa
Uusi asetus.

19 § 3 mom; valtiovarainminis- Uusi asetus.
teriön asetus selvitys kuntayhtymän omaisuudesta ja vastuista

Valmistelutilanne ja muut huomiot
Voidaan antaa tarvittaessa voimaantulolain voimaantulon jälkeen. Valmistelua ei ole käynnistetty.
Valmistellaan VM:ssä. Valmistelu
vasta alkamassa, ei vielä luonnosta
käytettävissä. Annetaan välittömästi voimaanpanolain vahvistamisen jälkeen.
Tarkoituksena varmistaa lakisääteisten kuntayhtymien maakuntiin
siirron toimivuus ja tarvittava tiedonsaanti siirtymävaiheessa. Maa-
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kuntiin siirrettävistä kuntayhtymistä tarvitaan yhteneväiset tiedot,
jotta erityisesti valtiontakauksen
myöntäminen kuntayhtymistä siirrettäville lainoille voidaan valmistella.
Ei perustuslakinäkökohtia.
20 § 4 mom; valtioneuvoston
asetus toimitilojen vuokran
määräytyminen

Uusi asetus.

Valmisteltu VM:n, Kuntaliiton,
Senaatti-kiinteistöt Oy:n sekä
muutaman kunnan kanssa yhteistyössä. Asetusluonnos lausunnolla
kunnissa ja kuntayhtymissä
9.5.2017 saakka. Luonnos saatavissa.
Ei perustuslakinäkökohtia.

23 § 4 mom; valtiovarainminis- Uusi asetus
teriön asetus, selvitys kunnasta
siirtyvästä omaisuudesta

Valmistellaan VM:n ja Kuntaliiton
yhteistyönä. Valmistelu vasta alkamassa, ei vielä luonnosta käytettävissä. Annetaan voimaanpanolain vahvistamisen jälkeen.
Tarkoituksena varmistaa sopimusten sekä irtaimen omaisuuden siirron toimivuus sekä toimitilojen
hallinnan siirto ja tarvittava tiedonsaanti siirtymävaiheessa. Lisäksi kunnista siirtyy maakunnille
leasingsopimusvastuita, joille voimaanpanolain säännösten perusteella myönnetään valtiontakaus.
Kunnista tarvitaan yhteneväiset
tiedot, jotta valtiontakauksen
myöntäminen voidaan valmistella.
Ei perustuslakinäkökohtia.

Laki 4. Laki maakuntien rahoituksesta
Valtioneuvoston asetus
Valtuutussäännös

6 §:n 4 mom. maakuntaindeksin laskenta
9 §:n 4 mom. asukaskohtainen sosiaali- ja
terveydenhuollon perushinta
10 §:n 2 mom. sosiaali- ja terveydenhuol-

Onko nykyisessä
lainsäädännössä
vastaavaa
Kyse on asiallisesti
uudesta säädöksestä.
Osin vastaavankaltaista sääntelyä (pe-

Valmistelutilanne ja muut
huomiot
Alustava asetusluonnos on
valmisteltu ja HE:n liitteenä.
Asetusluonnosta on tarkoitus
kuitenkin täsmentää hyte-
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lon ikäryhmäkohtaisten tarvetekijöiden ja
niiden painokertoimien määrittely, tarvetekijöiden ja painokertoimien tarkistaminen, ikäryhmäkohtaiset perushinnat
11 §:n 4 mom. sote-palvelujen tarvetta ja
kustannuksia kuvaavien tarvetekijöiden ja
niiden painokertoimien määrittely, niiden
tarkistaminen ja sote-palvelujen käyttöä
kuvaavan tarpeen perushinta
12 §:n 4 mom. hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen perushinta, hyte-kertoimen
määrittelyn indikaattorit ja niiden painokertoimet ja laskennassa käytettävät tilastotiedot
13 §:n 3 mom. asukastiheyden perushinta
14 §:n 3 mom. vieraskielisyyden perushinta
15 §:n 3 mom. kaksikielisyyden perushinta
16 §:n 2 mom. saaristoisuuden perushinta
17 §:n 2 mom. maakunnan muiden tehtävien perushinta.

rushintojen ja indeksin muodostamisen
osalta) sisältyy nykyisin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun VNa:een
(1446/2014).

indikaattorien ja maakuntaindeksin osalta. Lisäksi maakunnan muiden tehtävien rahoitusta koskevien säännösehdotusten myötä myös ao. sääntelyn
asetuksenantovaltuuksiin perustuvat säännökset on lisättävä asetusluonnokseen. Valmisteluaikataulu 2018.
Säätämisjärjestysnäkökulmasta
kysymys on siitä, missä menee
sääntelytason raja rahoituksen
perusteiden määrittelyssä, ts.
onko riittävää, että yleiset perusteet sisältyvät lakiin ja hyvin yksityiskohtaiset painotukset (sote-tarvetekijät) asetukseen. Tästä on konsultoitu syksyllä 2016 laintarkastusta ja
konsultaation tukemana päädytty valittuun sääntelymalliin
(sairaudet, sosioekonomiset
ym. tarvetekijät painotuksineen
asetuksessa).

Laki 6. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
Valtioneuvoston asetus
Valtuutussäännös
13 § 3 mom; syrjäisyyden lisäosan
perusteet
14 §:n 3 mom. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen indikaattorit sekä
hyte-kertoimen määräytymisperusteet, laskenta sekä laskennassa käytettävät tilastotiedot
17 § 1 mom. laskennallisten kustannusten perushinnat (eri ikäluokat,
vieraskielisyys, kaksikielisyys, saaristoisuus, asukastiheys, koulutustausta)
18 § 1 mom. lisäosien laskennassa
käytettävät perushinnat (työttömyys,
syrjäisyys, hyte, saamelaiset)
20 § 2 mom. hintaindeksin laskenta
24 § 5 mom. verotuloihin perustuvas-

Onko nykyisessä lainsäädännössä vastaavaa
Samankaltainen asetus on
voimassa.
Uutena asiana 14 §:n 3 momentin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin.

Valmistelutilanne ja
muut huomiot
Luonnos olemassa, mukana HE 15/2017:ssä, oli
lausunnolla yhtä aikaa
muun HE:n kanssa.
Ei perustuslakinäkökohtia.
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sa valtionosuuden tasauksessa huomioon otettavat verotulot
27 § 3 mom. arvion tekeminen vuoden 2018 kustannuksista ja tuloista,
laskennassa huomioon otettavat kustannukset ja tulot
37 § 2 mom. kotikuntakorvausta koskevien tietojen toimittaminen
41 § 1 mom. valtionosuutta koskeva
neuvottelu
53 § 6 mom. kuntien valtionosuuden
perusteena olevien laskelmien tarkistaminen vuonna 2019.

Laki 15. Laki kunnan ja maakunnan virkaehtosopimuksista
Valtioneuvoston asetus
Valtuutussäännös
5 § 4 mom. työnantajavirkamiesten määrittely

Onko nykyisessä lainsäädännössä vastaavaa
Asetuksenantovaltuus on vanha
(765/1986)

Valmistelutilanne ja muut
huomiot
Asetuksenantovaltuutta ei ole
toistaiseksi käytetty.

