
2017

• 1.7.2017.

• Maakunnat perustetaan voimaanpanolailla.

• Väliaikaishallinto asetetaan kahden kuukauden kuluessa

• 1.7.2016 - 31.12.2018. 

• Rajoituksia ja velvoitteita uusia sopimuksia tehdessä tai muuttaessa 
(laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta 
rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa). 

• 31.12.2017 mennessä

• Kuntien yksityiskohtainen selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta sekä sopimuksista. 

• Esiselvitys siirtyvästä henkilöstöstä väliaikaishallinnolle. Lopullinen 
selvitys siirtyvästä henkilöstöstä valmiina joulukuussa 2018



2018

• 28.2.2018 mennessä.

• Sairaanhoitopiirien kuntayhtymien, erityishuoltopiirien sekä maakuntien liittojen selvitys 
siirtyvästä omaisuudesta. Selvityksen antamiseen jälkeen kuntayhtymä ei saa päättää asioista, 
joilla olisi merkittäviä maakuntaa sitovia vaikutuksia. Maakunnalla on valitusoikeus

• Omaisuuden siirrot, mahdolliset maapohjan omistuksen järjestelyt lakisääteisten kuntayhtymien 
osalta tulisi tehdä siten, että ne olisivat loppuun saatettu ennen em. selvitystä siirtyvästä 
omaisuudesta. (Huom! Rajoituslaki sekä mahdolliset verovaikutukset ja avustusten 
takaisinperintään liittyvät riskit).

• Toukokuussa 2018

• tietosuoja-asetus edellyttää kuntien ja kuntayhtymien sopimusten muuttamista asetuksen 
mukaiseksi, vaikka sopimus siirtyisi myöhemmin maakunnalle. 

• Syyskuun 2018 loppuun mennessä

• Henkilöstön siirtoa koskevat yhteistoimintamenettelyt luovuttavissa organisaatiossa.

• 31.12.2018 asti.

• Väliaikaishallinnon tekemät sopimukset henkilöstön osalta voivat enintään olla voimassa. 

• 31.12.2018 mennessä. 

• Sopimuksia on syytä tarkistaa siten, että niissä olisi irtisanomis- tai purkumahdollisuus 1.1.2019, 
sillä ostopalvelusopimukset eivät todennäköisesti sovi yhteen valinnanvapauslainsäädännön 
kanssa.

• Joulukuussa 2018.

• Luovuttavan työnantajan lopullinen selvitys siirtyvästä henkilöstöstä

• 31.12.2018 asti. 

• Työterveyshuollon yhtiöittämisvelvollisuuden siirtymäaika päättyy. Jokaisessa kunnassa ja 
maakunnassa on ratkaistava, miten työterveys hoidetaan.



2019

• 1.1.2019

• Maakuntien järjestämisvastuu alkaa

• Lakisääteiset kuntayhtymät siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen 
maakuntiin.

• kolme valtakunnallista palvelukeskusta (talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, ICT-
palvelukeskus ja maakuntien tilakeskus) siirtyvät maakuntien omistukseen. 

• Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja 
pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät maakunnan hallintaan, jos maakunta ja 
kunta eivät toisin sovi. toimitilojen hallinnasta vuokrasopimus siten, että se on voimassa 
vähintään 31 päivään joulukuuta 2021 saakka. Maakunnalla on oikeus pidentää 
vuokrasopimuksen voimassaoloa yhdellä vuodella. 

• Pelastustoimen kalusto siirtyy maakuntien omistukseen.

• Sosiaali- ja terveydenhuolto, palo- ja pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, 
maatalouslomitus, maaseutuhallinto, maakuntaliittojen tehtäviä sekä joitakin valtion 
tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy maakunnan palvelukseen.

• 31.12.2019 asti. Väliaikaishallinnon tekemät sopimukset voivat enintään olla voimassa. 


