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Maakuntavaaleihin liittyvää aikataulutusta ennen 
maakuntavaaleja

sekä Kuntaliiton mahdollisia toimenpiteitä 

Kunnat:
Ennakko-

äänestys- ja 
vaalipäivän 
äänestys-

paikat

Maakuntavaali-
lautakunta: 

Valittavien 
valtuutettujen 

lkm

Puolueet ja 
valitsija-

yhdistykset:

Ehdokas-
hakemusten

viimeinen 
jättöpäivä

Maakunta-
vaalilauta-

kunta:

Ehdokas-
asettelu
vahvistetaan

Maakunta-
vaalien

ennakko-
äänestys

Maakunta-
vaalien

vaalipäivä

Maakunta-
vaalilauta-

kunta:

Vaalien 
tulos 

vahvistetaan
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Tietoja 
ennakko-
äänestys-
paikoista 
kunnissa

Tietoja 
maakunta-
valtuustojen 
koosta

Tietoja 
ehdokas-
määristä ja  
ehdokkaista

Ennakko-
äänestys-
aktiivisuuden 
seurantaa

Aikataulujen lähde: 
http://vaalit.fi/fi/index/vaalit/maakuntavaalit_1/milloinmaakuntavaalittoimitettaisiin.html

Tietoja 
äänestys-
aktiivisuudesta 
kunnissa

Tietoja 
valituista 
maakunta-
valtuustoista 
ja valituista 
valtuutetuista

Vaaleja koskevat tiedot kootusti oikeusministeriön 
tulospalvelussa

Kuntaliitto jatkojalostaa tietoa alustavasti seuraavista vaalitiedoista:

Kuma 13.9.2018 / M.Pekola-Sjöblom



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Kuntaliitolla jo nyt tarjolla myös 
maakunnittaista tietoa

Tilastotietoa, mm:
- Kuntanavigaattori (visualisointia)
- Kuntaliiton indikaattoripalvelu Kuntakuvaajat -> 

Aluekehitys
- Kuntatalouden tilastot / Kuntien tilinpäätökset 

Kuntien taloudellisia tunnuslukuja
- Kuntavaali- ja demokratiatilastoja

Tilastotietojen käsittelyn pohjaksi: Kuntanumerot ja 
kuntapohjaiset aluejaot

13.9.2018
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www.kuntaliitto.fi/kirjakauppa

Kuntaliiton dem.selvitykset sisältävät usein myös maakunnittaista tietoa

Raportti ja tiedote 
julkistettu 11.9.2018

Raportti 
julkistettu 
13.6.2018
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https://www.kuntaliitto.fi/blogi/2017/luvassa-vaalihumua-vai-vaalisumua

Kuma 13.9.2018 / M.Pekola-Sjöblom



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Hakusanalla ”Maakunnat” löytyy Kuntaliiton verkkokirjakaupasta 
runsaasti julkaisuja:

13.9.2018
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• Kunnasta maakuntaan ‐ siirtymävaiheen järjestelyt
• Sopimusten siirto sote‐ ja maakuntauudistuksessa
• Maakuntakonsernin johtaminen ‐kehittämisaloite
• Vaalikelpoisuus maakuntavaltuustoon
• Uuden kunnan talous vuonna 2019
• Kuntatalous kohti 2020‐lukua
• Kuulethan sie minnuu ‐ kokemuksia Siun sotesta.
• Kohti kumppanuuspohjaista PED‐lähikehittämistä
• Rajapinnoilta yhdyspintoihin ‐ kehittämisaloite kunnan 

ja maakunnan yhteistyöstä
• Opiskeluhuollon verkostot ja yhdyspinnat 

tulevaisuuden kunnassa
• Paikallinen sopiminen kunta‐alalla, opas 

kuntatyönantajille
• Muutostuki‐opas
• Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa
• Järjestöt maakunnan kumppanina

• Sote‐ ja maakuntauudistuksen lähtötilanteen kuvaus. 
ARTTU2.

• Mitä sote‐ ja maakuntauudistus merkitsee kunnille?
ARTTU2.

• Tulevaisuuden kunta.
• Kelluvat kunnat. ARTTU2.
• Navigoivat kunnat. ARTTU2.
• REA‐puntarikyselyn tulosraportti syksy 2016. ARTTU2.
• Välitilan johtaminen kunnissa. ARTTU2.
• Kuntien poliittiset johtamis‐ ja 

päätöksentekojärjestelmät muutoksessa. ARTTU2.
• Hyvinvoinnin edistäminen kunnassa. ARTTU2.
• Kuntapäättäjien näkemykset haasteista ja toimenpiteistä 

valtuustokaudella 2017‐2021. ARTTU2.
• Kuntaliitokset välietapilla. ARTTU2.
• Kuntatalouden ohjaus osana julkista taloutta.

Tutkimusraportteja:Oppaita, selvityksiä tms:
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Maakunnan hallintosääntömalli
Luonnos, huhtikuu 2018 (Mononen Kirsi)

13.9.2018
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Linkki julkaisuun: http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3484

Hallintosäännön malli on valmisteltu Suomen Kuntaliitossa 
yhteistyössä maakuntien hallintoverkoston ja VM:n 
koordinoiman tiekarttaryhmän kanssa, jossa on ollut eri 
ministeriöiden, maakuntien sekä henkilöstöjärjestöjen 
edustus.
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Julkaisuja ja faktamateriaalia myös mm:

• Uudistuksia arvioiva ARTTU2-tutkimusohjelma ja 
osana sitä erityisesti Uudistusten reaaliaikainen 
arviointitutkimus Yhteensä 6 raporttia.

• Tietoa muiden Pohjoismaiden kunta- ja aluetason 
järjestelmistä.

13.9.2018
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Projekteja ja koulutuksia, esim.

Kuntaliiton Asukkaat maakunta- ja sote-uudistuksen 
keskiöön –projektin eli AKE-projektin osana kahdeksassa (8) 
pilottimaakunnassa 3/2018-12/2019 toteutettavat 
koulutustyöpajat.

• Tavoitteena lisätä tietoa, levittää hyviä osallisuus- ja 
osallistumiskäytäntöjä 

• Kohderyhmänä alueiden osallisuustyöryhmät, poliittiset 
ohjausryhmät, muutosjohtajat.

• Lisätietoja: www.kuntaliitto.fi/ake
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Asukkaiden itsehallinto ja 
maakuntavaalit

Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö 
+358 50  337 5634, marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi
Twitter: @M_PekolaSjöblom

Kuntamarkkinat 
12.9.2018



Onnistuva Suomi tehdään lähellä
Finlands framgång skapas lokalt 

Kuntalaisten samaistuminen erilaisiin 
alueellisiin kokonaisuuksiin

- fokuksessa erityisesti maakuntasamaistuminen
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Kokemuksia Pohjoismaiden ja 
Kainuun maakuntavaaleista

Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö 
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Kiitos!


