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KESKENERÄINEN LUONNOS 27.6.2016 

 

 

MAAKUNTAJAKOLAKI   

 

Yksityiskohtaiset perustelut    

    

1 luku Yleiset säännökset 

 

1 §. Maakuntajako. Pykälässä säädettäisiin maakuntajaon perusteista ja maakuntajakolain suhtees-

ta muuhun maakuntia koskevaan sääntelyyn. Pykälän 1 momentin mukaan Suomi jakaantuu maa-

kuntiin, joilla on itsehallinto siten kuin maakuntalaissa säädetään. Perustuslain 121 §:n 4 momentin 

mukaan itsehallinnosta kuntaa suuremmalla alueella säädetään lailla. Maakuntalain tarkoituksena on 

luoda edellytykset itsehallinnolle kuntia suuremmalla hallintoalueella (maakunta) sekä asukkaiden 

osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteuttamiselle maakunnan toiminnassa. Maakuntala-

kiin sisältyvät keskeiset säännökset maakuntien hallinnosta, taloudenpidosta ja asukkaiden vaikut-

tamismahdollisuuksista.  

 

Pykälän 2 momentissa säädetään maakunnan alueesta, johon edellytetään kuuluvaksi vähintään 

kaksi kuntaa. Tämä on luonnollinen edellytys, koska kyse on perustuslaissa tarkoitetusta itsehallin-

nosta kuntia suuremmalla alueella. Lisäksi maakunnan on momentin mukaan muodostuttava yhte-

näisestä alueesta, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Nämä edellytykset tulee ottaa 

huomioon myös maakuntajakoa muutettaessa. Yhdistyvillä maakunnilla tai toiseen maakuntaan 

siirtyvällä kunnalla tulee olla yhteinen maaraja. Alueiden yhtenäisyys ja toiminnallisuus perustuu 

muun muassa asukkaiden asiointiin ja työssäkäyntiin alueella, yhteisiin yhteisöihin, yhteistyöhön 

alueella ja alueellisiin palveluihin. Suomen ympäristökeskus on julkaissut selvityksen yhdyskunta-

rakenteen toiminnallisista alueista vuonna 2012. Selvitys perustuu suurelta osin pendelöintiin ja 

asiointiin alueilla. Toiminnallisen kokonaisuuden muodostumista voi osoittaa myös yhdistyvien 

maakuntien tai toiseen maakuntaan siirtyvän kunnan kuuluminen samaan yhteistyöalueeseen sosiaa-

li- ja terveyspalvelujen osalta. 

 

Pykälän 3 momentin mukaan uudesta maakuntajaosta perustettaessa alueellista itsehallintoa sääde-

tään voimaanpanolaissa. Voimaanpanolain 5 §:ssä mainitaan 18 maakuntaa nimeltä ja niihin ku-

hunkin kuuluvat kunnat.  Ehdotetut maakunnat ovat Uudenmaan maakunta, Varsinais-Suomen 

maakunta, Satakunnan maakunta, Kanta-Hämeen maakunta, Pirkanmaan maakunta, Päijät-Hämeen 

maakunta, Kymenlaakson maakunta, Etelä-Karjalan maakunta, Etelä-Savon maakunta, Pohjois-

Savon maakunta, Pohjois-Karjalan maakunta, Keski-Suomen maakunta, Etelä-Pohjanmaan maa-

kunta, Pohjanmaan maakunta, Keski-Pohjanmaan maakunta, Pohjois-Pohjanmaan maakunta, Kai-

nuun maakunta ja Lapin maakunta. 

 

Momentin mukaan maakuntajakoa voidaan muuttaa maakuntajakolaissa säädettyjen edellytysten 

täyttyessä valtioneuvoston päätöksellä. Lisäksi eduskunta voisi säätää lailla kaikenlaisista maakun-

tajaon muutoksista.  

 

Maakuntajaon muuttamista koskeva valtioneuvoston päätös olisi luonteeltaan hallintopäätös. Se ei 

kuitenkaan olisi sellainen jonkun etua, oikeutta tai velvollisuutta välittömästi koskeva päätös, johon 

sovelletaan sellaisenaan kaikkia hallintoasioissa yleisesti noudatettavia lakeja kuten hallintolakia 

(434/2003) ja hallintolainkäyttölakia (586/1996), vaan ehdotetussa laissa säädettäisiin osin niistä 

poikkeavista, muun muassa muutoksenhaussa noudatettavista menettelyistä. 

 

2 §. Maakuntajaon muuttaminen.  Pykälässä määriteltäisiin erilaisissa maakuntajaon muutostilan-

teissa käytettävät käsitteet. Pykälän 1 momentin mukaan lain yläkäsitteenä olisi maakuntajaon 

muuttaminen, jota käytettäisiin kun tarkoitetaan kaikkia laissa mainittuja erilaisia maakuntajaon 
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muutostilanteita. Maakuntajaon muuttaminen jakautuisi alakäsitteisiin maakuntien yhdistyminen ja 

kunnan siirtäminen toiseen maakuntaan.  

 

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin käsite maakuntien yhdistyminen. Maakuntien yhdistymisellä 

tarkoitettaisiin maakuntajaon muutostilanteita, joissa maakuntien määrä vähenee eli ainakin yksi 

kokonainen maakunta lakkaa. Momentissa lueteltaisiin ne vaihtoehtoiset tavat, joilla maakuntien 

yhdistyminen voi tapahtua. Momentin 1 kohta koskisi tilanteita, joissa yksi tai useampi maakunta 

lakkaa ja yhdistyy olemassa olevaan maakuntaan. Maakuntien yhdistyminen on hallinnollisesti yk-

sinkertaisinta toteuttaa tällä tavalla, sillä yhden maakunnan toimintoihin voidaan liittää yhdistyvän 

tai yhdistyvien maakuntien toiminnot ilman, että täytyy luoda alusta asti kokonaan uusi organisaa-

tio. Tämä voi olla tarkoituksenmukainen tapa toteuttaa esimerkiksi maakuntalaissa tarkoitetun arvi-

ointimenettelyn perusteella tehtävä maakuntien yhdistyminen. Momentin 2 kohta koskisi tilanteita, 

joissa useampi maakunta lakkaa ja maakunnat perustavat yhdessä uuden maakunnan. Momentin 3 

kohta koskisi tilanteita, joissa maakunnan alue jaetaan kahden tai useamman maakunnan kesken 

siten, että jaettava maakunta lakkaa.  

 

Pykälän 3 momentin mukaan kunnan siirtämisellä kuuluvaksi toiseen maakuntaan tarkoitettaisiin 

maakuntajaon muuttamista, jossa maakuntien lukumäärä ei muutu.  

 

3 §. Maakuntajaon vaikutukset valtion hallintoon. Pykälän mukaan maakuntajako olisi valtion 

viranomaisten toimialuejaon perustana. Valtion viranomaisten toimialueiden tulisi, jollei erityisistä 

syistä muuta johdu, perustua maakuntajakoon niin, että viranomaisen toimialue muodostuu yhdestä 

tai useammasta maakunnasta. Jos toimialue pienempi kuin maakunta, sen on oltava kokonaisuudes-

saan yhden maakunnan alueella.  

 

Tästä lähtökohdasta maakuntajaon ei tarvitse myötäillä nyt olemassa olevia valtion aluejakoja, vaan 

ne tulee sopeuttaa maakuntajakoon. Pykälässä tarkoitettuna erityisenä syynä maakuntajaosta poik-

keavaan toimialuejakoon voisivat olla esimerkiksi kielelliset tai painavat toiminnalliset perusteet. 

 

Koska maakunnissa järjestetään vaalit, on maakuntajaolla ja eduskuntavaalien vaalipiirijaolla kes-

kinäinen yhteys. Tällä hetkellä vaalipiirit pääsääntöisesti muodostuvat yhdestä tai useammasta 

maakunnasta, mutta Helsinki ja Uusimaa muodostavat tästä poikkeuksen. Uuden maakuntajaon ja 

eduskuntavaalien vaalipiirijaon välillä tulee olemaan samanlainen yhteys.  

 

4 §. Kuntajaon muutosten huomioon ottaminen. Pykälään sisältyisi viittaus kuntarakennelakiin. 

Jos kunta lakkaa kuntien yhdistymisen seurauksena, päättää valtioneuvoston kuntarakennelain 35 

§:n mukaisesti, mihin maakuntaan uusi kunta kuuluu. Lähtökohtaisesti olemassa olevaan kuntaan 

yhdistyvä kunta tai siirrettävä kunnan osa tulevat osaksi sitä maakuntaa, johon olemassa oleva kunta 

kuuluu, ellei tältä osin toisin päätetä. Sen sijaan, jos kuntajaon muutos merkitsee uuden kunnan pe-

rustamista, on valtioneuvoston päätettävä, mihin maakuntaan kyseinen uusi kunta kuuluu. 

 

2 luku Maakuntajaon muuttaminen 

 

5 §. Maakuntajaon muuttamisen edellytykset. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi maakuntajaon 

muuttamisen edellytyksistä. Ehdotettuja edellytyksiä sovellettaisiin kaikissa maakuntajaon muutos-

tilanteissa. Edellytykset koskisivat siten sekä maakuntien yhdistymistä että kunnan siirtämistä kuu-

luvaksi toiseen maakuntaan. Edellytysten tulisi myös täyttyä riippumatta siitä, kenen esityksestä 

maakuntajaon muutos on tullut vireille. Lain 10 §:n 2 momentissa säädettäisiin lisäksi maakuntien 
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yhdistymistä koskevan päätöksenteon edellytyksenä olevasta yhdistyvien maakuntien maakuntaval-

tuustojen kannan huomioon ottamista päätöksenteossa. 

 

Pykälän 1 momentissa viitattaisiin lain 1 §:n 2 momentissa säädettyihin edellytyksiin, jotka maa-

kuntien tulee aina täyttää myös maakuntajaon muutoksen jälkeen. Maakuntien tulee siten muodos-

tua vähintään kahdesta kunnasta sekä yhtenäisestä alueesta, joka muodostaa toiminnallisen koko-

naisuuden. 

 

Lisäksi 1 momentissa säädettäisiin neljästä edellytyksestä, joista ainakin yhden tulisi täyttyä kaikis-

sa maakuntajaon muutostilanteissa. Maakuntajaon muuttamisen edellytyksenä olisivat maakuntien 

toimintakyvyn, talouden ja palvelujen järjestämisen, asukkaiden elinolosuhteiden, elinkeinojen toi-

mintamahdollisuuksien parantamiseen sekä yhdyskuntarakenteen toimivuuden parantamiseen liitty-

vät tekijät. Edellytykset olisivat luonteeltaan vaihtoehtoisia, joten jo yksikin voi olla riittävä maa-

kuntajaon muutoksen toteuttamiseksi. Edellytykset ovat osittain päällekkäisiä ja käytännössä niitä 

yleensä jouduttaisiin arvioimaan kokonaisuutena. Edellytysten täyttymistä arvioisivat ensisijaisesti 

muutoksen kohteena olevat maakunnat ja kunnat tehdessään esityksen maakuntajaon muuttamises-

ta. Ministeriön aloitteesta tehtävissä maakuntajaon muutoksissa arviointi sisältyisi maakuntaja-

koselvitykseen.  

 

Momentin 1 kohdassa ehdotetaan säädettäväksi maakuntajaon muuttamisen edellytyksenä siitä, että 

muutos edistää muutoksen kohteena olevan maakunnan toimintakykyä. Maakunnan toimintakykyä 

edistävistä tekijöistä säännöksessä mainittaisiin erikseen esimerkkinä maakunnan toiminnalliset ja 

taloudelliset edellytykset vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Momentin 2 kohdassa 

säädettäisiin maakuntajaon muuttamisen edellytyksenä siitä, että muutos parantaa asukkaiden palve-

luja tai muutoin asukkaiden elinolosuhteita. Elinkeinojen toimintamahdollisuuksien parantamista 

koskevasta edellytyksestä säädettäisiin 3 kohdassa. Momentin 4 kohdan mukaan maakuntajakoa 

voitaisiin muuttaa, jos muutos on tarpeen yhdyskuntarakenteen toimivuuden parantamiseksi. Yh-

dyskuntarakenteen toimivuudella tarkoitetaan sitä, että työssäkäyntialueet, liikenneyhteydet ja muu 

yhteiskunnallinen perusrakenne sopivat mahdollisimman hyvin yhteen maakuntajaon kanssa.  

 

Edellytyksiä ei arvioitaisi pelkästään muutoksen kohteena olevien maakuntien kannalta, vaan sen 

alueen näkökulmasta, johon maakuntajaon muutos vaikuttaa. Alue voisi olla muutoksen kohteena 

olevia maakuntia suppeampi tai laajempi kokonaisuus, esimerkiksi maakunnan osa tai useamman 

maakunnan muodostama alue. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan maakuntajakoa muutettaessa tulee pyrkiä kielellisesti yhteensopiviin 

alueisiin, joissa turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön oikeudet saada palveluja omalla kielel-

lään samanlaisten perusteiden mukaan.  

 

Aluejaotuksen keskeisenä perustana on perustuslain 122 §:n 1 momentti, jonka mukaan hallintoa 

järjestettäessä tulee pyrkiä yhteensopiviin aluejaotuksiin, joissa turvataan suomen- ja ruotsinkielisen 

väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan. Pykä-

län tulkinnassa on otettava huomioon myös perustuslain 17 §, jossa säädetään oikeudesta omaan 

kieleen ja kulttuuriin. Perustuslakivaliokunnan mukaan (PeVL 21/2009 vp) on mahdollisista alueja-

kovaihtoehdoista valittava se, joka parhaiten toteuttaa kielelliset oikeudet. 

 

6 §. Maakuntajaon muuttamisen vireillepano. Pykälässä säädettäisiin maakuntajaon muuttami-

sen vireillepanosta.  
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Pykälän 1 momentin mukaan esityksen maakuntajaon muuttamisesta voisi tehdä muutoksen koh-

teena oleva maakunta tai kunta. Vireillepano tapahtuisi lähtökohtaisesti samalla tavalla sekä maa-

kuntien yhdistymistä että kunnan siirtämistä koskevien esitysten osalta. Maakuntajaon muuttamista 

koskeva esitys tulisi käsitellä kyseisen maakunnan maakuntavaltuustossa tai kunnan valtuustossa.  

Esitys toimitettaisiin valtiovarainministeriölle. Esitys katsottaisiin tulleeksi vireille silloin, kun se 

on saapunut valtiovarainministeriön kirjaamoon.  

 

Maakuntajaon muuttamista koskevan esityksen sisällöstä säädettäisiin erikseen 7 §:ssä. Maakuntien 

yhdistymistä koskevan esityksen voisivat tehdä maakunnat yhdessä, yksittäinen maakunta tai yksit-

täinen kunta. Maakuntien yhdessä tekemään esitykseen tulisi liittää mainitussa pykälässä tarkoitetut 

selvitykset. Niiden perusteella valtioneuvosto voisi tehdä päätöksen maakuntien yhdistymisestä 

ilman, että olisi välttämättä tarpeen toimittaa 8 §:ssä tarkoitettua maakuntajakoselvitystä. Yksittäi-

sen maakunnan tai kunnan esityksen jatkovalmistelu edellyttäisi käytännössä maakuntajakoselvi-

tyksen toimittamista. 

   

Pykälän 2 momentin mukaan valtiovarainministeriö voisi panna maakuntajaon muuttamisen vireille 

määräämällä toimitettavaksi 8 §:ssä tarkoitetun maakuntajakoselvityksen.  

 

Pykälän 3 momentin mukaan maakuntajakoselvitys voisi tulla vireille myös maakuntalaissa sääde-

tyn arviointimenettelyn yhteydessä arviointiryhmän ehdotuksesta. Valtiovarainministeriö käynnis-

täisi arviointimenettelyn maakuntalain 110 §:ssä säädettyjen maakunnan taloutta koskevien perus-

teiden täyttyessä. Valtiovarainministeriön tulisi käynnistää arviointimenettely myös sosiaali- ja ter-

veysministeriön aloitteesta tilanteessa, jossa maakunnan kyky järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja 

on vaarantunut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 19 §:ssä tarkoitetulla ta-

valla.  

 

7 §. Maakuntajaon muuttamista koskevan esityksen sisältö. Pykälässä säädettäisiin maakunnan 

tai kunnan tekemän maakuntajaon muuttamista koskevan esityksen sisällöstä. Esityksessä on perus-

teltava maakuntajaon muuttamisen tarve ja selvitettävä, miten 1 §:n 2 momentissa tarkoitetut alueen 

eheyteen ja toiminnallisen kokonaisuuden muodostamiseen liittyvät edellytykset sekä muut 5 §:ssä 

tarkoitetut maakuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät.  

 

Valmisteltaessa maakuntajaon muutosesitystä maakunnilla on muun lainsäädännön kuten ehdotetun 

maakuntalain asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia koskevan 5 luvun ja hallintolain 41 §:n pe-

rusteella velvollisuus tiedottaa asian vireillä olosta ja varata maakunnan asukkaille mahdollisuus 

vaikuttaa asiaan. Maakuntalaissa keskeisiä säännöksiä maakuntien yhdistymisen valmistelussa oli-

sivat erityisesti maakunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia koskeva 23 §, 

viestintää koskeva 28 § sekä maakunnan kansanäänestystä koskeva 25 §. Hallintolain 41 §:n 1 mo-

mentin mukaan vaikuttamismahdollisuuksilla tarkoitettaisiin sitä, että viranomaisten tulee varata 

edellä mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipi-

teensä asiasta. Säännöksen tarkoituksena on ohjata ja tiedottaa vaikuttamismahdollisuuksien käyt-

tämisestä. Mainitun pykälän 2 momentissa edellytetään, että asian vireilläolosta ja vaikuttamismah-

dollisuuksien käyttämisestä ilmoitetaan asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. 

Maakuntien yhdistymistä koskevassa tilanteessa tämä voisi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi il-

moittamista maakuntalehdessä, tiedotteiden lähettämistä koteihin tai erilaisten kuulemistilaisuuksi-

en järjestämistä. Ilmoituksista tai tiedotteista tulisi ilmetä muun muassa asiaa valmistelevan viran-

omaisen nimi ja tarvittavat yhteystiedot, miten ja minkä ajan kuluessa viranomaiselle voidaan esit-
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tää asiaa koskevia tietoja, mielipiteitä ja kysymyksiä sekä miten asian vaikutuspiiriin kuuluvat hen-

kilöt voivat saada asiasta lisätietoja. Kunnilla vastaava velvollisuus asukkaiden vaikuttamismahdol-

lisuuksien turvaamiseen perustuu hallintolain ohella kuntalain 5 luvun säännöksiin. 

 

Pykälän 2 momentti koskisi maakuntien yhdessä tekemän esityksen sisältöä sekä tällaiseen esityk-

seen liitettäviä selvityksiä. Maakuntien yhteiseen esitykseen maakuntajaon muuttamisesta edellytet-

täisiin liitettäväksi selvitys keskeisistä maakunnan yhdistymiseen ja uuden maakunnan hallinnon 

järjestämiseen liittyvistä seikoista. Lain 10 §:n 2 momentissa säädetään maakuntien yhdistymistä 

koskevan valtioneuvoston päätöksen tekemisen edellytyksistä. Valtioneuvosto voisi tehdä päätök-

sen maakuntien yhdistymisestä nyt kyseessä olevan maakuntien yhteisen esityksen perusteella. Täl-

löin ei välttämättä vaadittaisi erikseen 8 §:ssä tarkoitetun maakuntajakoselvityksen toimittamista, 

jos jo maakuntien esitykseen sisältyisi päätöksenteon edellyttämä selvitys.  Maakuntajakoselvittäjän 

tulisi laatia vastaava selvitys silloin, kun kyse on muusta kuin maakuntien tekemästä esityksestä. 

 

Momentin mukaan maakuntien esitykseen maakuntien yhdistymisestä on liitettävä maakuntaval-

tuustojen yhtäpitävä päätös esityksestä ja siihen liittyvä maakuntien selvitys yhdistymisen toteutta-

miseen liittyvistä seikoista. Toisin kuin nykyään kuntien yhdistyessä, maakuntien yhdistyessä ei 

edellytettäisi erillisen yhdistymissopimuksen tekemistä yhdistyvien maakuntien välillä. Muutoksen 

valmistelemiseksi ja sitä koskevan valtioneuvoston päätöksenteon pohjaksi vaadittaisiin kuitenkin 

maakunnilta lähtökohtaisesti yhdistymissopimusta vastaavanlaista muutoksen edellytysten ja sen 

toteuttamisen periaatteiden selvittämistä sekä yhtäpitäviä maakuntavaltuustojen päätöksiä niiden 

hyväksymisestä.   

 

Momentin 1 kohdan mukaan maakuntien yhteiseen esitykseen liitettävässä selvityksessä tulee ilme-

tä maakuntien yhdistymisen toteuttamistapa ja ajankohta. Toteuttamistavalla tarkoitetaan 2 §:n 2 

momentissa mainittuja kolmea vaihtoehtoista tapaa, joilla maakunnat voivat yhdistyä. Näitä ovat 

maakunnan tai maakuntien yhdistyminen olemassa olevaan maakuntaan, maakuntien yhdistyminen 

perustamalla uusi maakunta ja maakunnan alueen jakaminen kahden tai useamman maakunnan kes-

ken. Maakuntien yhdistymisen ajankohdan osalta tulee ottaa huomioon 10 §:n 4 momentissa säädet-

ty valtioneuvoston päätöksenteon aikataulu. Päätös maakuntien yhdistymisestä tulee tehdä viimeis-

tään yhdistymisen voimaantuloa edeltävän vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Jos muutoksen 

voimaantuloa edeltävänä vuonna toimitetaan maakuntavaalit, valtioneuvoston päätös tulee tehdä jo 

vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Myös valtioneuvoston päätöksen valmistelulle on 

tarpeen jättää riittävästi aikaa. 

 

Momentin 2 kohdan mukaan tulee selvittää yhdistymisen perusteella syntyvän uuden maakunnan 

hallinnon periaatteita. Tällaisia periaatteellisia asioita voisivat olla esimerkiksi luottamuselinorgani-

saation rakenne ja kokoonpano. Sanamuoto antaa maakunnille mahdollisuuden päättää siitä, millais-

ta yksityiskohtaisuuden tasoa selvityksessä käyttää ja kuinka paljon asioista jätetään ratkaistavaksi 

myöhemmin yhdistymisen valmisteluvaiheessa.  

 

Momentin 3 kohdan mukaan selvitykseen tulisi kaikissa tapauksissa sisältyä ehdotus uuden maa-

kunnan nimestä.  

 

Momentin 4 kohdan mukaan selvityksen tulisi myös aina sisältää periaatteet, joilla yhdistyvien 

maakuntien palvelujärjestelmät sovitetaan yhteen uuden maakunnan palvelujärjestelmäksi. Tähän 

liittyisi palvelulaitoksissa ja yhtiöissä tuotettujenpalvelujen ohella suunnitelma yhteistyöalueiden 

palvelujen yhteensovittamisesta. Jos maakunnan kielellinen asema muuttuu yhdistymisen johdosta, 
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tulisi selvittää myös sitä, miten suomen- ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada palveluja 

omalla äidinkielellään samanlaisten perusteiden mukaan turvataan. 

 

Momentin 5 kohdan mukaan selvityksestä tulee ilmetä uuden maakunnan taloudenhoidossa nouda-

tettavat yleiset periaatteet. Yhdistyvien maakuntien välisen keskinäisen luottamuksen säilymisen 

kannalta ja uuden maakunnan taloudellisen tilanteen kannalta olisi tärkeää, että maakunnat välttävät 

menoja lisäävien päätösten tekemistä ennen yhdistymisen voimaantuloa ja hoitavat uuden maakun-

nan taloutta vastuullisesti. Silloin kun kyse on maakunnan arviointimenettelyyn perustuvasta yhdis-

tymisestä, yhdistyvien maakuntien viranomaisten toimivaltaa rajoitettaisiin maakuntalain 111 §:n 

perusteella arviointimenettelyn ja maakuntien yhdistymisen voimaantulon välisenä aikana. Mainittu 

säännös ei koske tilanteita, joissa maakunnat valmistelevat omasta esityksestään toteuttavaa, niin 

kutsuttua vapaaehtoista yhdistymistä. Ennen maakuntien yhdistymisen voimaantuloa ja heti maa-

kuntien yhdistymisen jälkeen vastuun ottaminen uuden maakunnan taloudesta vaatii tällöinkin eri-

tyisen suurta päättäväisyyttä. Maakuntien tulisi yhdessä selvittää muun muassa uuden maakunnan 

ensimmäisen talousarvion lähtökohtia, mahdollisen kumulatiivisen alijäämän kattamista, investoin-

tisuunnitelmien koordinoimista sekä henkilöstöpolitiikan linjauksia. 

  

Momentin 6 kohdan mukaan maakuntien yhdistymisesitykseen tulisi liittää myös selvitys asukkai-

den vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien toteuttamisen keinoista uudessa maakunnassa. 

Asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksista säädetään maakuntalain 5 luvussa. 

 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin maakunnan ja kunnan henkilöstön osallistumisesta maakuntaja-

on muuttamista koskevan esityksen valmisteluun. Valmistelu toteutetaan yhteistoiminnassa henki-

löstön edustajien kanssa siten kuin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa 

ja maakunnassa annetussa laissa (449/2007) säädetään. 

 

8 §. Maakuntajakoselvityksen määrääminen. Pykälässä säädettäisiin maakuntajakoselvityksen 

määräämisestä. Maakuntajakoselvitys vastaisi lähtökohtaisesti kuntarakennelain 4 luvussa säädet-

tyä, kuntajaon muutosten valmisteluun liittyvää erityistä kuntajakoselvitystä. 

 

Pykälän 1 momentin mukaan valtiovarainministeriö voisi määrätä toimitettavaksi maakuntajakosel-

vityksen, jota varten ministeriö asettaa muutoksen kohteena olevia maakuntia ja siirrettäväksi ehdo-

tettua kuntaa kuultuaan yhden tai useamman maakuntajakoselvittäjän. Maakuntajakoselvitys voisi 

koskea sekä maakuntien yhdistymistä että kunnan siirtämistä kuuluvaksi toiseen maakuntaan tai 

joissakin tapauksissa niitä molempia. 

 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin maakuntajakoselvityksen vireille tulosta. Momentin 1 kohdan 

mukaan maakuntajakoselvitys voidaan määrätä toimitettavaksi ensinnäkin valtiovarainministeriön 

aloitteesta. 

 

Momentin 2 kohdan mukaan valtiovarainministeriö voi määrätä maakuntajakoselvityksen toimitet-

tavaksi maakunnan tai kunnan esityksestä.  

 

Momentin 3 kohdan mukaan maakuntajakoselvitys voitaisiin määrätä toimitettavaksi myös tietyn 

osan maakunnan asukkaita sitä esittäessä. Tällöin edellytetään, että vähintään 20 prosenttia maa-

kunnan äänioikeutetuista asukkaista tekee esityksen maakuntajakoselvityksen toimittamisesta. Esi-

tyksen voisivat ehdotetun säännöksen mukaan tehdä ne maakunnan asukkaat, joilla olisi äänioikeus, 

jos esityksen tekohetkellä toimitettaisiin maakuntavaalit. Kuntarakennelain mukaan kuntien yhdis-

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070449
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tymistä koskevan erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi vaaditaan vastaavasti vähintään 20 

prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista.  

 

Maakunnan äänioikeutettujen asukkaiden tekemään esitykseen tulisi sisältyä lista niistä henkilöistä, 

jotka kannattavat esitystä. Nimen lisäksi kunkin henkilön tulisi merkitä listaan allekirjoituksensa, 

minkä maakunnan asukas hän on, ja syntymäaikansa. Syntymäaika olisi tarpeen, jotta ministeriössä 

olisi mahdollista arvioida, onko henkilö ikänsä puolesta äänioikeutettu. Koska maakuntajakoselvi-

tyksen määrääminen olisi momentin 1 kohdan mukaan valtiovarainministeriön harkittavissa, voitai-

siin maakunnan asukkaiden tekemä esitys käsitellä ministeriössä, vaikka esitykseen liitettyyn nimi-

listaan mahdollisesti sisältyisi virheitä. Näin ollen listassa olevat yksittäiset virheet eivät estäisi mi-

nisteriötä käsittelemästä esitystä. 

 

Aloiteoikeus tarjoaa maakunnan asukkaille vaikuttamismahdollisuuden tilanteessa, jossa muutoksen 

kohteena olevien maakuntien maakuntavaltuustot tai jokin niistä vastustaa mutta huomattava osa 

maakuntien asukkaista kannattaa maakuntien yhdistymistä.   

 

Pykälän 3 momentin mukaan maakuntalain 109 §:ssä tarkoitetussa maakunnan arviointimenettelys-

sä ollutta maakuntaa koskeva maakuntajakoselvitys voi tulla vireille myös mainitussa pykälässä 

tarkoitetun arviointiryhmän ehdotuksesta. Arviointimenettelyn käynnistämisen edellytyksenä ole-

vista maakunnan talouteen liittyvistä edellytyksistä säädetään maakuntalain 110 §:ssä ja sosiaali- ja 

terveyspalvelujen järjestämiskykyyn liittyvistä edellytyksistä sekä sosiaali- ja terveysministeriön 

aloiteoikeudesta arviointimenettelyn käynnistämiseksi säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon jär-

jestämisestä annetun lain 19 §:ssä. 

 

9 §. Maakuntajakoselvityksen toimittaminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin ensinnäkin 

muutoksen kohteena olevien maakuntien velvollisuudesta osallistua maakuntajakoselvitykseen ja 

maakuntajakoselvittäjän ehdotuksen laatimiseen.  

 

Maakuntajakoselvittäjän on laadittava ehdotus maakuntien yhdistymisestä tai kunnan siirtämisestä 

toiseen maakuntaan. Maakuntien tai kunnan esitystä vastaavasti ehdotuksessa tulisi perustella maa-

kuntajaon muuttamisen tarve sekä selvittää, miten 5 §:ssä tarkoitetut kuntajaon muuttamisen edelly-

tykset täyttyvät. Maakuntien yhdistymistä koskevaan ehdotukseen tulee sisällyttää myös 7 §:n 2 

momentissa tarkoitettua maakuntien yhteistä esitystä vastaava selvitys muutoksen toteuttamiseen 

liittyvistä seikoista. Selvittäjän olisi tarvittaessa laadittava ehdotus 19 §:ssä tarkoitetusta kunnan 

siirtämiseen liittyvästä maakuntien välisestä taloudellisesta selvityksestä. Taloudellinen selvitys 

koskee maakunnan omaisuuden jakamista tilanteissa, joissa kunta siirretään kuuluvaksi toiseen 

maakuntaan.  

  

Maakuntajakoselvittäjä ei olisi ehdotusta ja siihen liittyviä selvityksiä valmistellessaan sidottu muu-

toksen kohteena olevien maakuntien ja kuntien kantoihin, vaan voisi itsenäisesti esittää esimerkiksi 

niistä poikkeavia kompromissiratkaisuja. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan, jos maakuntajakoselvittäjä katsoo maakuntajakoselvityn perusteella 

maakuntajaon muuttamisen tarpeelliseksi, hänen olisi tehtävä muutoksen kohteena olevien maakun-

tien maakuntavaltuustoille ehdotus maakuntajaon muutoksesta. Jos kyse olisi kunnan siirtämisestä 

toiseen maakuntaan, ehdotus olisi tehtävä myös siirrettävän kunnan valtuustolle.  

  



8(23) 

KESKENERÄINEN LUONNOS 27.6.2016 

  

 

 

 

Ehdotus on käsiteltävä kaikkien muutoksen kohteena olevien maakuntien maakuntavaltuustoissa ja 

muutoksen kohteena olevan kunnan valtuustossa. 

 

Pykälän 3 momentin mukaan selvittäjän tulee toimittaa esityksensä maakuntajaon muuttamisesta 

valtiovarainministeriölle. Selvittäjän tulee liittää esitykseen muutoksen kohteena olevien maakunti-

en maakuntavaltuustojen ja muutoksen kohteena olevan kunnan valtuuston selvittäjän ehdotuksesta 

antamat lausunnot.  

 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin siitä, että selvityksen toimittamisesta aiheutuvat kustannukset 

suoritettaisiin valtion varoista.  

 

Pykälän 5 momentti koskee maakuntajakoselvittäjän asemaa. Maakuntajakoselvittäjään sovellettai-

siin soveltuvin osin, mitä kuntarakennelain 17 §:ssä säädetään kuntajakoselvittäjän asemasta. 

 

Kuntarakennelain 17 §:n 1 momentin mukaan kuntajakoselvittäjä voidaan ottaa virkasuhteeseen. 

Kuntajakoselvittäjään, jota ei ole otettu virkasuhteeseen, sovelletaan kuntarakennelain mukaisia 

tehtäviä hoitaessaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä sekä vahingonkorvauslain 

(412/1974) säännöksiä julkisyhteisön ja virkamiehen korvausvastuusta. Vastaava koskisi momentin 

mukaan myös maakuntajakoselvittäjää. 

 

Maakuntajakoselvittäjä toimii tehtävässään virkavastuulla niissäkin tilanteissa, joissa hän ei ole 

virkasuhteessa selvittäjän asettaneeseen valtiovarainministeriöön. Kuntajakoselvittäjät on pääsään-

töisesti otettu ministeriön palvelukseen määräaikaiseen virkasuhteeseen selvityksen tekemisen ajak-

si ja niin on tarkoitus toimia myös maakuntajakoselvittäjien ollessa kyseessä. Tämä ei kuitenkaan 

tulevaisuudessa ole välttämättä aina mahdollista. Valtiovarainministeriöllä ei välttämättä aina ole 

mahdollisuutta ottaa maakuntajakoselvittäjiä virkasuhteeseen muun muassa työnjohtoon käytettä-

vissä olevien voimavarojen ollessa rajallisia. Tällöin tehtävän hoidon kannalta on tarkoituksenmu-

kaisempaa, että selvittäjä on virka- tai työsuhteessa muuhun organisaatioon. Maakuntajakoselvittä-

jäksi määrättäisiin kuitenkin aina tietty henkilö eikä esimerkiksi organisaatiota.  

 

Maakuntajakoselvittäjän tehtävän voidaan katsoa olevan luonteeltaan sellainen, että siinä on kyse 

perustuslain 124 §:ssä tarkoitetusta julkisen vallan käytöstä. Selvittäjä vastaa maakuntajaon muut-

tamista koskevan asian valmistelusta. Siihen liittyen selvittäjä vastaa muun muassa siitä, että maa-

kunnan asukkaiden näkemykset tulevat esityksen valmisteluvaiheessa kuulluiksi lainsäädännön 

edellyttämällä tavalla ja että maakuntajaon muutosesitys muutoinkin täyttää sille lainsäädännössä 

asetetut vaatimukset. Selvittäjällä on lakiin perustuva tietojensaantioikeus. Joissakin tapauksissa 

maakuntajaon muuttaminen edellyttää nimenomaan selvittäjän ehdotusta, jonka sisältöön myös val-

tioneuvosto on sidottu päätöksenteossaan. Selvittäjä on siten varsin itsenäisessä asemassa. Selvittäjä 

ei kuitenkaan tee lopullisia päätöksiä maakuntajaon muuttamisesta, vaan hänellä on asiassa valmis-

televa rooli. Siten kyse ei ole sellaisesta perustuslaissa tarkoitetusta merkittävää julkista valtaa käyt-

töä sisältävästä julkisesta tehtävästä, jota ei voitaisi antaa muulle kuin viranomaiselle. 

 

Virkavastuu maakuntajakoselvittäjän tehtävän hoitamisessa koskisi myös yksityisen työnantajan 

palveluksessa olevia selvittäjiä, jotka eivät muutoin kuulu virkavastuun piiriin. Sovellettavaksi voi-

sivat tulla rikoslain (39/1889) 40 luvun virkarikoksia koskevat säännökset, koska tehtäviä hoitaes-

saan maakuntajakoselvittäjät olisivat rikoslain 40 luvun 11 §:n 5 kohdassa tarkoitettuja julkista val-

taa käyttäviä henkilöitä. Edellä mainitun perusteella maakuntajakoselvittäjään sovellettaisiin muun 

muassa lahjusten ottamista, virkasalaisuuden rikkomista, virka-aseman väärinkäyttämistä sekä vir-
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kavelvollisuuden rikkomista koskevia rikoslain säännöksiä. Sovellettavaksi voisivat tulla myös va-

hingonkorvauslain (412/1974) säännökset. 

 

Maakuntajakoselvittäjää koskisivat myös julkisuuslain 23 §:ssä säädetty vaitiolovelvollisuus ja hy-

väksikäyttökielto. Siten selvittäjä ei saisi paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, 

joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan tehtävässään toimiessaan tie-

toonsa saamaa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin 

kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta viranomaisessa tai tehtävän hoitami-

nen viranomaisen lukuun on päättynyt. Selvittäjä ei saa myöskään käyttää salassa pidettäviä tietoja 

omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. 

 

Kuntarakennelain 17 §:n 2 momentissa säädetään kuntajakoselvittäjän oikeudesta saada tehtävänsä 

suorittamisessa tarvittavia tietoja. Nyt ehdotetun momentin mukaan maakuntajakoselvittäjällä olisi 

vastaavasti salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada viranomaisilta tehtävänsä 

suorittamista varten tarpeelliset maakuntien ja maakuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen hallintoa ja 

taloutta koskevat tiedot sekä muuta apua. Lisäksi selvittäjällä olisi vastaavat oikeus saada maakun-

tien palvelulaitosten ja laitoskonserniin kuuluvien yhteisöjen hallintoa ja taloutta koskevat tiedot 

sekä muuta apua.   

 

Maakuntajakoselvittäjän tiedonsaantioikeus koskisi sellaisia maakuntien ja maakuntakonserniin 

kuuluvien yhteisöjen sekä maakuntien palvelulaitosten ja laitoskonserniin kuuluvien yhteisöjen hal-

lintoa ja taloutta sekä palvelujen järjestämistä koskevia salassa pidettäviä tietoja, jotka olisivat tar-

peen selvittäjän tehtävän suorittamiseksi. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi viranomaisten toimin-

nan julkisuudesta annetun lain (621/1999, jäljempänä julkisuuslaki) 24 §:n 17 kohdassa tarkoitetut 

maakunnan tai maakuntakonsernin liikesalaisuuksia sisältävät asiakirjat. Sen sijaan selvittäjän teh-

tävässä tarpeellisiksi ei katsottaisi yksilötason tietoja kuten esimerkiksi yksittäistä palvelujen saajaa 

koskevia tietoja. Selvittäjä voi tarvita tehtävänsä suorittamiseksi tietoja myös valmisteluvaiheessa 

olevista asioista ja asiakirjoista sekä esimerkiksi pöytäkirjoista, jotka on laadittu ainoastaan viran-

omaisen sisäistä työskentelyä varten. Nämä asiakirjat eivät julkisuuslain mukaan yleensä ole ehdot-

tomasti salassa pidettäviä, vaan tiedon antaminen niistä on viranomaisen omassa harkinnassa. 

 

Kuntarakennelain 17 §:n 3 momentin mukaan kuntajakoselvittäjän tehtävään määrättävällä henki-

löllä tulee olla tehtävän hoitamiseen riittävä asiantuntemus ja kokemus. Vastaavasti valtiovarainmi-

nisteriö vastaisi maakuntajakoselvittäjää asettaessaan siitä, että tehtävään määrättävällä henkilöllä 

on riittävä asiantuntemus ja kokemus ja että hän on muutoinkin tehtäväänsä sopiva. Tehtävän luon-

teen vuoksi olennaista olisi henkilön nauttima luottamus kyseessä olevien maakuntien ja kuntien 

keskuudessa. 

 

Kuntarakennelain 17 §:n 4 momentin mukaan selvityksestä maksettavan korvauksen perusteista 

määräisi valtiovarainministeriö. Vastaavasti kuin kuntajakoselvittäjä myös maakuntajakoselvittäjä 

voisi olla virkasuhteessa ministeriöön, jolloin korvauksena tulisivat kyseeseen lähinnä hänelle itsel-

leen maksettava palkka ja erilaiset kulukorvaukset. Jos selvittäjä olisi tehtävää toimittaessaan muu-

alla virka- tai työsuhteessa, korvaus voitaisiin suorittaa hänen työnantajalleen esimerkiksi selvitys-

tehtävän vaatiman työajan ja muiden tehtävän suorittamisessa syntyneiden kustannusten perusteella. 

 

10 §. Päätöksenteon edellytykset. Pykälässä säädetään maakuntajaon muuttamista koskevan pää-

töksen tekemisen edellytyksistä sekä päätöksentekoa edeltävästä maakuntien kuulemisesta ja muus-

ta valmistelusta.  
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Pykälän 1 momentin mukaan päätöksenteko kuuluu valtioneuvoston toimivaltaan. Valtioneuvosto 

tekee päätökset valtiovarainministeriön esittelystä.  

 

Valtioneuvoston päätöksen edellytyksenä on kaikissa maakuntajaon muutostilanteissa, että 5 §:ssä 

tarkoitetut maakuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät. Muutoksen jälkeenkin muutoksen 

kohteena olevien maakuntien tulee 1 §:n 2 momentin mukaisesti muodostua vähintään kahdesta 

kunnasta sekä yhtenäisestä alueesta, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Lisäksi maa-

kuntajaon muuttamisen edellytyksenä on, että muutos parantaa maakunnan vastuulla olevien palve-

lujen järjestämisedellytyksiä tai asukkaiden elinolosuhteita, elinkeinojen toimintamahdollisuuksia 

taikka yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Jonkin näistä neljästä vaihtoehtoisesta seikasta tulee täyt-

tyä, että muutos voidaan tehdä.  

 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin maakuntien yhdistymistä koskevan päätöksenteon edellytykse-

nä olevasta yhdistyvien maakuntien maakuntavaltuustojen kannan huomioon ottamista päätöksente-

ossa. Jos kyse olisi niin kutsutusta maakuntien vapaaehtoisesta yhdistymisestä, päätöksen tulisi pe-

rustua joko muutoksen kohteena olevien maakuntien yhteiseen esitykseen tai maakuntajakoselvittä-

jän ehdotukseen, joka on hyväksytty maakuntien maakuntavaltuustoissa.  

 

Valtioneuvosto voisi päättää maakuntien yhdistymisestä lain edellytysten täyttyessä myös vastoin 

maakuntavaltuustojen tahtoa, jos muutos tehtäisiin maakuntalain 109 §:ssä tarkoitetun maakunnan 

arviointimenettelyn perusteella. Tällöin edellytettäisiin, että maakunnassa ovat täyttyneet joko talo-

utta tai sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiskykyä koskevat maakunnan arviointimenettelyn 

edellytykset. Maakunnan taloutta koskevista arviointimenettelyn edellytyksistä säädetään maakun-

talain 110 §:ssä ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiskykyä koskevista edellytyksistä sosiaali- 

ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 19 §:ssä. Edellytysten täyttyessä valtiovarainminis-

teriö käynnistäisi omasta tai sosiaali- ja terveysministeriön aloitteesta maakunnan arviointimenette-

lyn. Arviointimenettelyssä valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja maakuntien 

edustajista sekä puolueettomasta puheenjohtajasta koostuva arviointiryhmä arvioisi maakunnan 

edellytyksiä selvitä tehtävistään sekä talouden tervehdyttämiseksi ja sosiaali- ja terveyspalvelujen 

järjestämisen edellytysten turvaamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Arviointiryhmä voisi esittää maa-

kuntajakoselvityksen asettamista, jos se arvioisi maakuntien yhdistymisen olevan ratkaisu tilantee-

seen. Valtiovarainministeriö asettaisi maakuntiin yhden tai useamman maakuntajakoselvittäjän, 

jotka valmistelisivat yhdistymistä koskevan ehdotuksensa yhdessä maakuntien kanssa. Maakuntaja-

koselvittäjän ehdotuksen perusteella valtioneuvosto voisi päättää maakuntien yhdistymisestä, vaik-

ka maakunnan tai maakuntien maakuntavaltuustot sitä vastustaisivat.     

 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin valtioneuvoston erityisestä velvollisuudesta perusteella päätök-

sensä tilanteessa, jossa valtioneuvosto päättää olla hyväksymättä 2 momentissa tarkoitetun maakun-

tajakoselvittäjän esityksen arviointimenettelyssä olleen maakunnan yhdistymisestä.  

 

Valtioneuvosto voi jättää hyväksymättä maakuntajakoselvittäjän esityksen maakuntien yhdistymi-

sestä silloinkin, kun maakuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyisivät. Maakuntajakolain säänte-

ly jättää valtioneuvostolle mahdollisuuden arvioida muutoksen tarkoituksenmukaisuutta. Esityksen 

hylkäämisen perusteiden tulee kuitenkin olla objektiivisesti arvioitavissa. Arviointimenettelyn ja 

siihen perustuvan maakuntajakoselvityksen tarkoituksena on viime kädessä turvata maakunnan 

edellytykset vastata asukkaidensa palvelujen järjestämisestä. Tämän vuoksi edellytettäisiin, että 

mikäli valtioneuvosto hylkää maakuntajakoselvittäjän esityksen arviointimenettelyssä ollutta maa-
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kuntaa koskevasta maakuntien yhdistymisestä, sen tulee erityisesti perustella päätöksessään, miten 

maakunnan edellytykset järjestää asukkaiden palvelut turvataan.  

 

Valtioneuvoston päätöksentekoon sovelletaan hallintolakia sen tehdessä hallintopäätöksiä. Hallinto-

lain 45 §:n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat 

ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Ehdotettu säännös 

täydentäisi hallintolain sääntelyä. 

 

Pykälän 4 momentin mukaan valtiovarainministeriön on maakuntajaon muuttamista koskevaa pää-

töstä valmistellessaan kuultava niitä maakuntia ja kuntia, joita muutos koskee, sekä selvitettävä, 

miten muutos vaikuttaa valtion viranomaisten toimialuejakoon ja Euroopan unionin toiminnassa 

noudatettaviin aluejakoihin. 

 

11 §. Päätös maakuntajaon muuttamisesta. Pykälässä säädettäisiin päätöksenteon ja voimaantu-

lon ajankohdista sekä päätöksen julkaisemisesta ja tiedoksiannosta.   

 

Pykälän 1 momentin mukaan valtioneuvoston päätös maakuntajaon muuttamisesta olisi tehtävä en-

nen muutoksen voimaantuloa edeltävän vuoden kesäkuun loppua. Jos kuitenkin maakuntajaon muu-

toksen voimaantuloa edeltävänä vuonna toimitetaan maakuntavaalit, päätös maakuntajaon muutta-

misesta on tehtävä vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Tämä on välttämätöntä, jotta 

vaalivuoden huhtikuussa pidettävät maakuntavaalit ehditään valmistella ja toimittaa jo uuden maa-

kuntajaon mukaisesti.  

 

Pykälän 2 momentin mukaan maakuntajaon muutos tulisi voimaan aina kalenterivuoden alusta. 

Tämä koskisi sekä maakuntien yhdistämistä että kunnan siirtämistä maakunnasta toiseen.  

 

Maakuntien yhdistyminen voisi tulla voimaan myös kesken maakuntavaalikauden. Lain 12 §:ään 

sisältyisivät säännökset uuden maakunnan maakuntavaltuuston ja muun hallinnon muodostamisesta 

vaalikauden loppuun kestäväksi toimikaudeksi.  

 

Sen sijaan kunnan siirtämistä koskevat muutokset ehdotetaan määrättäväksi tulemaan voimaan aina 

vasta seuraavien maakuntavaalien jälkeen, vaaleja seuraavan vuoden alusta. Tämä on perusteltua 

palvelujen järjestämisen kannalta ja näin muutoksessa voidaan ottaa huomioon myös siirtyvän kun-

nan asukkaiden edustus uuden maakuntansa maakuntavaltuustossa. 

 

Pykälän 3 momentin mukaan päätös maakuntajaon muuttamisesta on julkaistava Suomen säädös-

kokoelmassa ja toimitettava julkaistavaksi muutoksen kohteena olevassa maakunnassa siten kuin 

maakunnan ilmoitukset maakunnassa julkaistaan. Päätös maakuntajaon muutoksen hylkäämisestä 

on annettava erikseen tiedoksi esityksen tekijälle. Sääntely vastaa kuntarakennelain 22 §:n 2 mo-

mentissa kuntajaon muuttamista koskevien päätösten osalta säädettyä. 

 

3 luku Maakunnan hallinnon muodostaminen 

 

12 § Maakuntavaltuuston muodostaminen kesken vaalikauden. Uudelle maakunnalle tulisi saa-

da toimivaltainen maakuntavaltuusto mahdollisimman pian sen jälkeen, kun valtioneuvosto on päät-

tänyt maakuntien yhdistymisestä. Kuntien yhdistymistä koskevasta kuntarakennelain sääntelystä 

poiketen, maakunnissa ei edellytettäisi toimitettavaksi ylimääräisiä maakuntavaaleja yhdistymisen 

vuoksi. Jos maakuntien yhdistyminen tulee voimaan siten, että voimaantulovuotta edeltävänä vuo-
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tena toimitetaan maakuntavaalit, vaalit toimitettaisiin 14 §:n 1 momentin mukaisesti jo uutta maa-

kuntajakoa noudattaen. Jos sen sijaan edellisenä vuotena ei ole maakuntavaalivuosi, uuden maa-

kunnan maakuntavaltuusto valittaisiin yhdistyvien maakuntien maakuntavaltuutetuista ja sen toimi-

kausi jatkuisi vaaleilla valitun maakuntavaltuuston toimikauden alkuun saakka.  

 

Pykälän 1 momentin mukaan maakuntien yhdistymistä koskevan valtioneuvoston päätöksen jälkeen 

yhdistyvien maakuntien maakuntavaltuustot valitsevat keskuudestaan uuden maakunnan maakunta-

valtuustoon valtuutetut ja varavaltuutetut, joiden toimikausi kestäisi maakuntavaalikauden loppuun. 

Näin muodostettu maakuntavaltuusto valitsisi 13 §:n mukaisesti uudelle maakunnalle maakuntahal-

lituksen, joka vastaisi muutoksen toimeenpanosta ja uuden maakunnan hallinnon järjestämisestä. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan uuden maakunnan maakuntavaltuustoon valitaan valtuutettuja maa-

kuntalain 18 §:ssä säädetty asukasluvun mukaan määräytyvä vähimmäismäärä. Valtuuston koko on 

siten mainitun maakuntalain säännöksen mukaan esimerkiksi enintään 200 000 asukkaan maakun-

nassa 59 valtuutettua ja yli 800 000 asukkaan maakunnassa 99 valtuutettua. 

 

Momentin mukaan valtuutettuja valitaan kustakin yhdistyvästä maakunnasta maakuntien asukaslu-

kujen suhteen mukaan määräytyvä määrä.  

 

Maakuntavaltuustossa edustettuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata yhdisty-

vien maakuntien maakuntavaltuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien maakuntavaaleissa saamaa 

ääniosuutta uuden maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 

Sääntely vastaa tältä osin sitä, mitä poliittisen suhteellisuuden huomioon ottamisesta säädetään ny-

kyisin maakunnan liiton ylimmän päättävän toimielimen osalta alueiden kehittämisestä ja rakenne-

rahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 17 a §:ssä. 

 

13 § Uuden maakunnan maakuntahallitus. Pykälässä säädettäisiin yhdistymisen johdosta synty-

vän uuden maakunnan maakuntahallituksen valitsemisesta, tehtävistä, toimikaudesta sekä muusta 

hallitukseen sovellettavasta sääntelystä. Maakunnalle ei asetettaisi kuntien yhdistymistilanteita vas-

taavasti erillistä yhdistymishallitusta valmistelemaan yhdistymistä. Koska uudella maakunnalla olisi 

yhdistymistä koskevasta valtioneuvoston päätöksestä lähtien maakuntavaltuusto, valtuusto voisi 

valita suoraan uuden kunnan maakuntahallituksen.  

 

Pykälän 1 momentin mukaan 12 §:ssä tarkoitettu uuden maakunnan maakuntavaltuusto valitsee 

ensimmäisessä kokouksessaan uuden maakunnan maakuntahallituksen jäsenet ja varajäsenet.  Uu-

den maakunnan valtuuston ensimmäisen kokouksen kutsuvat koolle ja kokouksen valmistelusta 

vastaavat yhdistyvien maakuntien maakuntahallitukset yhdessä. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan uuden maakunnan maakuntahallituksen tehtävänä on huolehtia uuden 

maakunnan toiminnan ja hallinnon järjestämisen valmistelusta.  

 

Maakuntahallituksen toimikausi alkaa heti valinnan jälkeen. Maakuntahallitus valitsee keskuudes-

taan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.  

 

Pykälän 3 momentin mukaan uuden maakunnan maakuntahallituksesta on muuten soveltuvin osin 

voimassa, mitä maakuntahallituksesta säädetään. 
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14 § Maakuntajaon muutoksen huomioon ottaminen vaaleissa. Pykälässä säädetään maakunta-

vaalien toimittamisesta tilanteessa, joissa maakuntajaon muutos on tulossa voimaan vaalivuotta 

seuraavan vuoden alusta. Kunnan siirtämistä koskeva maakuntajaon muutos ehdotetaan aina mää-

rättäväksi tulemaan voimaan mainittuna ajankohtana, mutta maakuntien yhdistyminen voisi lähtö-

kohtaisesti tulla voimaan myös muuna ajankohtana. 

 

Pykälän 1 momentin mukaan, jos maakuntajaon muutoksen voimaantuloa edeltävänä vuonna toimi-

tetaan maakuntavaalit, ne on toimitettava muutoksen kohteena olevissa maakunnissa jo uutta maa-

kuntajakoa noudattaen. Sääntely vastaa lähtökohtaisesti kuntarakennelain 23 §:ssä säädettyä. 

 

Pykälän 2 momentti koskee maakuntavaalilautakunnan muodostamista pykälässä tarkoitetuissa ti-

lanteissa. Maakuntien yhdistyessä 1 momentissa tarkoitettuna ajankohtana vaalilain 12 a §:ssä tar-

koitettuna maakuntavaalilautakuntana toimisi vaalivuoden alusta lukien kyseisten maakuntien maa-

kuntavaalilautakunnista yhdistetty maakuntavaalilautakunta, jonka puheenjohtajana toimisi suu-

rimman yhdistettävän maakunnan maakuntavaalilautakunnan puheenjohtaja. Tällaisen maakunta-

vaalilautakunnan työskentelyyn sovelletaan, mitä vaalilain 12 b §:ssä säädetään.  

 

Yhdistetyt maakuntavaalilautakunnat olisivat esimerkiksi kahden maakunnan yhdistyessä 10-

jäsenisiä, mutta koska tilanne olisi vain väliaikainen, se ei aiheuttaisi kohtuutonta haittaa lautakun-

nan toiminnalle.  

 

Pykälän 3 momentti koskee maakuntavaalilautakunnan muodostamista tilanteessa, jossa maakunnan 

alue jaetaan kahden tai useamman maakunnan kesken taikka jossa kunta siirretään maakunnasta 

toiseen, ja tätä koskeva muutos tulee voimaan vaaleja seuraavan vuoden alusta lukien. Tällöin maa-

kunnan alueen tai kunnan vastaanottavan maakunnan valtuuston on valittava kyseisen maakunnan 

maakuntavaalilautakuntaan vaalilain 12 a §:n mukaan kuuluvien jäsenten lisäksi yksi tai useampia 

jäseniä tai varajäseniä, jos siirrettävän maakunnan osan tai kunnan asukasluvun suhde maakunnan 

asukaslukuun tätä edellyttää.      

 

15 § Muiden luottamushenkilöiden toimikausi ja viranhaltijoiden viranhoidon alkaminen. 

Pykälän 1 momentin mukaan yhdistyvien maakuntien luottamushenkilöiden toimet päättyvät maa-

kuntajaon muutoksen tullessa voimaan. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan uuden maakunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat ryhtyvät hoita-

maan toimiaan uuden maakuntavaltuuston päättämästä ajankohdasta, kuitenkin viimeistään maa-

kuntajaon muutoksen tullessa voimaan. 

 

Pykälän 3 momentissa säädetään yhdistyvien maakuntien yhdistymisen voimaantuloa edeltävän 

vuoden hallinnon ja talouden tarkastamisesta. Uuden maakunnan tarkastuslautakunta ja tilintarkas-

tajat tarkastavat yhdistyvien maakuntien tarkastuslautakuntien ja tilintarkastajien valmistelun poh-

jalta yhdistyvien maakuntien hallinnon ja talouden maakuntajaon muutoksen voimaantuloa edeltä-

vältä vuodelta siten kuin maakuntalain 14 luvussa säädetään. Tarkastus koskee myös maakuntajaon 

muutoksen valmistelua. 

 

4 luku. Maakuntajaon muutoksen vaikutukset 
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16 § Henkilöstön asema. Pykälän mukaan maakuntajaon muutos, joka johtaa henkilöstön työnanta-

jan vaihtumiseen, katsotaan liikkeenluovutukseksi. Pykälää sovellettaisiin sekä maakuntien yhdisty-

essä että kunnan siirtyessä toiseen maakuntaan. 

 

17 § Omaisuuden ja velkojen siirtyminen maakunnan lakatessa. Pykälän mukaan maakuntien 

yhdistyessä siirtyvät lakkaavan maakunnan oikeudet, luvat, omaisuus, velat ja velvoitteet uudelle 

maakunnalle. Pykälä vastaa asiallisesti kuntarakennelain 36 §:n 1 momenttia, jossa säädetään omai-

suuden ja velkojen siirtymisestä kunnan lakatessa. 

 

18 § Lakkaavan maakunnan viranomaisen toimivalta. Pykälässä rajoitettaisiin yhdistyvien maa-

kuntien viranomaisten päätöksentekoa uutta maakuntaa koskevissa asioissa ennen yhdistymisen 

voimaantuloa. Maakuntien yhdistymistä koskevan valtioneuvoston päätöksen tekemisen jälkeen 

lakkaavan maakunnan viranomainen ei saisi päättää asioista, joilla olisi merkittäviä uutta maakuntaa 

sitovia vaikutuksia. Lakkaavan kunnan viranomainen saisi päättää asioista, joilla olisi merkittäviä 

uutta maakuntaa sitovia vaikutuksia, jos päätöksentekoa ei voida asian kiireellisyyden vuoksi lykä-

tä. 

 

Säännös rajoittaisi yhdistyvän maakunnan viranomaisen toimivaltaa sellaisissa luonteeltaan periaat-

teellisissa, uusissa tai laajakantoisissa asioissa, joista päättämisen olisi katsottava kuuluvan uudelle 

maakunnalle. Tällaisina voitaisiin pitää esimerkiksi päätöksiä, joilla on pitkäaikaisia vaikutuksia 

uuden maakunnan talouteen. Luonnollisesti yhdistyvien maakuntien viranomaiset voisivat myös 

edelleen tehdä tarvittavia täytäntöönpanoluonteisia päätöksiä ja huolehtia muutoinkin maakunnan 

hallintoon kuuluvista tehtävistä lähtökohtaisesti kuten ennenkin maakuntien yhdistymiseen asti. 

 

19 § Taloudellisen selvityksen toimittaminen. Pykälässä säädettäisiin kunnan siirtämiseen liitty-

västä maakuntien välisestä taloudellisesta selvityksestä. Sääntely vastaa lähtökohtaisesti kuntara-

kennelain 37 §:ssä säädettyä taloudellista selvitystä, joka liittyy kunnan osan siirtämiseen toiseen 

kuntaan. Maakuntien omistuksessa ei kuitenkaan olisi kuntia vastaavalla tavalla kiinteää omaisuut-

ta.  

 

Pykälän 1 momentin mukaan muutoksen kohteena olevien maakuntien on toimitettava maakuntien 

omaisuutta muutosalueella koskeva taloudellinen selvitys, jollei sitä muutoksen vähäisten vaikutus-

ten vuoksi tai muusta syystä ole pidettävä tarpeettomana. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan, sellainen kiinteään omaisuuteen kohdistuva vuokra- tai muu käyttö-

oikeus sekä kiinteään omaisuuteen kiinteästi liittyvä irtain omaisuus, joka yksinomaan tai pääasial-

lisesti palvelee maakunnan palvelujen järjestämistä kyseisen kunnan alueella asuville henkilöille, 

siirtyy sille maakunnalle, johon alue siirretään. 

 

Pykälän 3 momentin mukaan maakunnan on korvattava 2 momentissa tarkoitettu omaisuus alueen 

luovuttavalle maakunnalle. Korvauksen määrässä otetaan huomioon maakunnille muutoksesta ai-

heutuvia velvoitteita ja taloudellisia vaikutuksia siten kuin maakunnat sopivat. 

 

Pykälän 4 momentin mukaan muu muutoksen kohteena olevan maakunnan omaisuus sekä varat ja 

velat siirtyvät toiselle maakunnalle vain, jos maakunnat niin sopivat. 

 

Pykälän 5 momentin mukaan omaisuuden sekä velkojen ja velvoitteiden jakaminen muutoksen koh-

teena olevien maakuntien kesken ei saa vaarantaa velkojien tai muiden oikeudenhaltijoiden asemaa. 
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Jollei oikeudenhaltijana ole valtio, vastuuta sitoumuksesta ei saa siirtää toiselle maakunnalle ilman 

velkojan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta. 

 

5 luku Erinäiset säännökset 

 

20 § muutoksenhaku. Pykälän 1 momentissa säädetään muutoksenhausta maakuntien yhdistymistä 

koskevasta valtioneuvoston päätöksestä. Valtioneuvoston päätökseen maakuntien yhdistymisestä 

saa hakea muutosta valittamalla muutoksen kohteena oleva maakunta ja sen jäsen. Muutoksen koh-

teena olevalla maakunnalla tarkoitetaan niitä maakuntia, joita päätös maakuntien yhdistymisestä 

koskee tai joita muuttamista koskeva hylätty esitys olisi koskenut. Maakunnan jäsenellä tarkoitetaan 

maakuntalain 3 §:n mukaisesti maakunnan asukkaiden ohella niitä yhteisöjä ja säätiöitä, joilla on 

kotipaikka maakunnassa, sekä kiinteää omaisuutta maakunnassa omistavia tai hallitsevia tahoja. 

Siten esimerkiksi maakunnassa sijaitsevalla kunnalla olisi muutoksenhakuoikeus maakuntien yhdis-

tymistä koskevasta päätöksestä maakunnan jäsenenä.  

 

Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvoston päätökseen kunnan siirtämisestä toiseen maakuntaan 

saa valittamalla hakea muutosta muutoksen kohteena oleva maakunta ja sen jäsen sekä muutoksen 

kohteena oleva kunta ja sen jäsen.  

 

Koska esityksen maakuntajaon muuttamisesta voivat tehdä muutoksen kohteena olevat maakunnat 

ja yksittäiset kunnat, esityksen tekijän muutoksenhakuoikeudesta ei olisi tarpeen erikseen säätää 

kuten kuntarakennelaissa. Maakunnan asukkailla ei ole esitysoikeutta maakuntajaon muuttamisesta, 

vaan 8 §:n 2 momentin mukaan oikeus esittää maakuntajakoselvitystä. 

 

Pykälän 3 momentin sääntely vastaisi kuntarakennelain 53 §:n 4 momentissa säädettyä. Momentin 

mukaan valitus on tehtävä korkeimmalle hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa siitä, kun maakun-

tajaon muuttamista tarkoittava päätös on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa tai muuttamisesityk-

sen hylkäämistä tarkoittava päätös on saatettu esityksen tekijöiden tietoon. Valitus käsitellään kor-

keimmassa hallinto-oikeudessa kiireellisenä. 

 

Pykälän 4 momentissa säädetään valtioneuvoston päätöksen täytäntöönpanosta. Maakuntajaon 

muuttamista tarkoittava valtioneuvoston päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut 

lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos korkein hallinto-oikeus kieltää täytän-

töönpanon. 

 

21 §. Erityinen valitusoikeus maakunnan viranomaisen päätöksestä. Pykälä vastaisi asiallisesti 

kuntarakennelain 54 §:ssä säädettyä valitusoikeutta muutoksen kohteena olevan kunnan viranomai-

sen päätöksestä ennen kuntajaon muutoksen voimaantuloa. 

 

Pykälän 1 momentin mukaan maakunnan viranomaisen päätöksestä, joka on tehty maakuntajaon 

muuttamista tarkoittavan valtioneuvoston päätöksen antamisen jälkeen, mutta ennen maakuntajaon 

muutoksen voimaantuloa, saa valittaa maakuntalaissa säädetyllä tavalla myös sillä perusteella, että 

päätös on maakuntajaon muuttamista koskevien perusteiden tai tämän lain 18 §:n vastainen. 

 

Pykälän 2 momentin mukaan valitusoikeus on myös 13 §:ssä tarkoitetulla uuden maakunnan maa-

kuntahallituksella. 
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22 § Voimaantulo. Pykälässä säädettäisiin lain voimaantulosta samaan aikaan sosiaali- ja tervey-

denhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön ja maakuntauudistuksen lainsäädännön kanssa. 

 

Lailla  kumottaisiin voimassa oleva maakuntajakolaki (1159/1997). Mainitun lain mukainen maa-

kuntajako olisi voimassa vuoden 2018 loppuun.  
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Maakuntajakolaki     

 

1 luku Yleiset säännökset 

 

1 §. Maakuntajako. 

 

Suomi jakaantuu maakuntiin, joilla on itsehallinto siten kun maakuntalaissa (   /  ) säädetään.  

 

Maakunnan on muodostuttava yhtenäisestä alueesta, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. 

Maakuntaan kuuluu vähintään kaksi kuntaa. 

 

Maakuntajaosta maakuntia perustettaessa säädetään voimaanpanolaissa (  /  ). Maakuntajaon muut-

tamisesta säädetään lailla tai siitä päättää, sen mukaan kuin tässä laissa säädetään, valtioneuvosto. 

 

2 § Maakuntajaon muuttaminen  

 

Tässä laissa maakuntajaon muuttamisella tarkoitetaan maakuntien yhdistymistä tai kunnan siirtä-

mistä kuuluvaksi toiseen maakuntaan. 

 

Maakuntien yhdistymisellä tarkoitetaan maakuntajaon muuttamista, jossa   

1) yksi tai useampi maakunta lakkaa ja yhdistyy olemassa olevaan maakuntaan 

2) maakunnat lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi maakunta; tai  

3) maakunnan alue jaetaan kahden tai useamman maakunnan kesken siten, että jaettava maakunta 

lakkaa.  

 

Maakuntajakoa voidaan muuttaa myös siten, että kunta siirretään kuuluvaksi toiseen maakuntaan, 

jolloin maakuntien lukumäärä ei muutu (kunnan siirtäminen). 

 

3 §. Maakuntajaon vaikutukset valtion hallintoon. 

 

Valtion viranomaisten toimialueiden tulee, jollei erityisistä syistä muuta johdu, perustua maakunta-

jakoon niin, että viranomaisen toimialue muodostuu yhdestä tai useammasta maakunnasta taikka, 

jos toimialue pienempi kuin maakunta, se on kokonaisuudessaan yhden maakunnan alueella. 

 

4 §. Kuntajaon muutosten huomioon ottaminen. 

 

Jos kunta lakkaa kuntarakennelaissa (1698/2009) tarkoitetun kuntien yhdistymisen seurauksena, 

päättää valtioneuvoston kuntarakennelain 35 §:n mukaisesti, mihin maakuntaan uusi kunta kuuluu. 

 

2 luku Maakuntajaon muuttaminen  

 

5 § Maakuntajaon muuttamisen edellytykset 

 

Maakuntajakoa voidaan muuttaa, jos maakunnat täyttävät muutoksen jälkeen 1 §:n 2 momentissa 

tarkoitetut n edellytykset ja muutos parantaa: 
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1) maakunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuot-

tamisesta tai muuten edistää maakunnan toimintakykyä; 

2) maakunnan asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 

3) elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 

4) yhdyskuntarakenteen toimivuutta. 

 

Maakuntajakoa muutettaessa tulee pyrkiä kielellisesti yhteensopiviin alueisiin, joissa turvataan 

suomen- ja ruotsinkielisen väestön oikeudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perus-

teiden mukaan. 

 

6 §. Maakuntajaon muuttamisen vireillepano 

 

Esityksen maakuntajaon muuttamisesta voi tehdä muutoksen kohteena oleva maakunta tai kunta. 

Esitys on toimitettava valtiovarainministeriölle. 

 

Valtiovarainministeriö voi panna maakuntajaon muuttamisen vireille määräämällä toimitettavaksi 8 

§:ssä tarkoitetun maakuntajakoselvityksen.  

 

Maakuntalain 109 §:ssä tarkoitetussa maakunnan arviointimenettelyssä ollutta maakuntaa koskeva 

maakuntajakoselvitys voi tulla vireille myös mainitussa pykälässä tarkoitetun arviointiryhmän eh-

dotuksesta.  

 

7 §. Maakuntajaon muuttamista koskevan esityksen sisältö 

 

Maakunnan tai kunnan tekemässä maakuntajaon muuttamista koskevassa esityksessä on perustelta-

va maakuntajaon muuttamisen tarve ja selvitettävä, miten 5 §:ssä säädetyt maakuntajaon muuttami-

sen edellytykset täyttyvät. 

 

Maakuntien yhteiseen esitykseen maakuntien yhdistymisestä on liitettävä maakuntavaltuustojen 

yhtäpitävä päätös esityksestä ja siihen liittyvä selvitys: 

1) maakuntajaon muuttamisen toteuttamistavasta ja ajankohdasta; 

2) yhdistymisen perusteella syntyvän uuden maakunnan hallinnon järjestämisen periaatteista; 

3) uuden maakunnan nimestä; 

4) yhdistyvien maakuntien palvelujärjestelmien yhteensovittamisen periaatteista;  

5) uuden maakunnan taloudenhoidon yleisistä periaatteista;  

6) asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien toteuttamisen keinoista uudessa 

maakunnassa. 

 

Maakuntajaon muuttamista koskevan esityksen valmistelu toteutetaan yhteistoiminnassa henkilös-

tön edustajien kanssa siten kuin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja 

maakunnassa annetussa laissa (449/2007) säädetään. 

 

8 §. Maakuntajakoselvityksen määrääminen 

 

Valtiovarainministeriö voi määrätä toimitettavaksi maakuntajakoselvityksen, jota varten ministeriö 

asettaa muutoksen kohteena olevia maakuntia ja siirrettäväksi ehdotettua kuntaa kuultuaan yhden 

tai useamman maakuntajakoselvittäjän. 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070449
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Maakuntajakoselvitys voidaan määrätä toimitettavaksi: 

1) valtiovarainministeriön aloitteesta; 

2) maakunnan tai kunnan esityksestä;  

3) jos vähintään 20 prosenttia maakunnan äänioikeutetuista asukkaista tekee esityksen maakuntaja-

koselvityksen toimittamisesta 

4) maakuntalain 109 §:ssä tarkoitetun arviointiryhmän esityksestä. 

 

9 §. Maakuntajakoselvityksen toimittaminen 

 

Maakuntien on osallistuttava maakuntajakoselvitykseen ja maakuntajakoselvittäjän ehdotuksen 

valmisteluun. Selvittäjä laatii ehdotuksen maakuntajaon muuttamisesta sekä 7 §:n 2 momentissa 

tarkoitetusta maakuntien yhdistymiseen liittyvästä selvityksestä tai 19 §:ssä tarkoitetusta kunnan 

siirtämiseen liittyvästä maakuntien välisestä taloudellisesta selvityksestä. 

 

Jos maakuntajakoselvittäjä katsoo selvityksen perusteella maakuntajaon muuttamisen tarpeelliseksi, 

hänen on tehtävä muutoksen kohteena olevien maakuntien valtuustoille ja muutoksen kohteena ole-

van kunnan valtuustolle ehdotus maakuntajaon muuttamisesta. Ehdotus käsitellään kaikkien muu-

toksen kohteena olevien maakuntien maakuntavaltuustoissa ja muutoksen kohteena olevan kunnan 

valtuustossa.  

 

Selvittäjä toimittaa esityksensä maakuntajaon muuttamisesta valtiovarainministeriölle ja liittää sii-

hen muutoksen kohteena olevien maakuntien maakuntavaltuustojen ja muutoksen kohteena olevan 

kunnan valtuuston selvittäjän ehdotuksesta antamat lausunnot.  

 

Selvityksen toimittamisesta aiheutuvat kustannukset suoritetaan valtion varoista.  

 

Maakuntajakoselvittäjään sovelletaan soveltuvin osin, mitä kuntarakennelain (1698/2009) 17 §:ssä 

säädetään kuntajakoselvittäjän asemasta. Maakuntajakoselvittäjällä on salassapitoa koskevien sään-

nösten estämättä oikeus saada viranomaisilta tehtävänsä suorittamista varten tarpeelliset maakunti-

en, maakuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen, maakuntien palvelulaitosten ja laitoskonserniin kuu-

luvien yhteisöjen hallintoa ja taloutta koskevat tiedot sekä muuta apua. 

 

 

10 §. Päätöksenteon edellytykset. 

 

Valtioneuvosto päättää valtiovarainministeriön esittelystä maakuntajaon muuttamisesta. Päätös voi-

daan tehdä, jos 5 §:ssä tarkoitetut maakuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät.  

 

Maakunnan yhdistymistä koskevan päätös edellyttää lisäksi, että yhdistyminen perustuu yhdistyvien 

maakuntien yhteiseen esitykseen tai maakuntajakoselvittäjän ehdotukseen, joka on hyväksytty yh-

distyvien maakuntien maakuntavaltuustoissa. Maakunnan arviointimenettelyssä olleen maakunnan 

yhdistymisestä voidaan päättää maakuntajakoselvittäjän esityksestä maakuntavaltuuston vastustuk-

sesta huolimatta. Maakunnan arviointimenettelyn edellytyksistä säädetään maakuntalain 110 §:ssä 

ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (   /  ) 19 §:ssä. 

 

Jos valtioneuvosto hylkää 2 momentissa tarkoitetun maakuntajakoselvittäjän esityksen maakuntien 

yhdistymisestä, valtioneuvoston tulee erityisesti perustella, miten maakunnan edellytykset järjestää 

asukkaiden palvelut turvataan.  
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Valtiovarainministeriön on maakuntajaon muuttamista koskevaa päätöstä valmistellessaan kuultava 

niitä maakuntia ja kuntia, joita muutos koskee, sekä selvitettävä, miten muutos vaikuttaa valtion 

viranomaisten toimialuejakoon ja Euroopan unionin toiminnassa noudatettaviin aluejakoihin. 

 

11 §. Päätös maakuntajaon muuttamisesta 

 

Päätös maakuntajaon muuttamisesta on tehtävä ennen muutoksen voimaantuloa edeltävän vuoden 

kesäkuun loppua. Jos maakuntajaon muutoksen voimaantuloa edeltävänä vuonna toimitetaan maa-

kuntavaalit, päätös maakuntajaon muuttamisesta on tehtävä vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun 

mennessä.  

 

Maakuntajaon muutos on määrättävä tulemaan voimaan kalenterivuoden alusta. Kunnan siirtämistä 

koskeva maakuntajaon muutos on määrättävä tulemaan voimaan sitä vuotta seuraavan kalenteri-

vuoden alusta, jona toimitetaan seuraavat maakuntavaalit.  

 

Päätös maakuntajaon muuttamisesta on julkaistava Suomen säädöskokoelmassa ja toimitettava jul-

kaistavaksi muutoksen kohteena olevassa maakunnassa siten kuin maakunnan ilmoitukset maakun-

nassa julkaistaan. Päätös maakuntajaon muutoksen hylkäämisestä on annettava erikseen tiedoksi 

esityksen tekijälle. 

 

3 luku Maakunnan hallinnon muodostaminen 

 

12 § Maakuntavaltuuston muodostaminen kesken vaalikauden 

 

Maakuntien yhdistymistä koskevan valtioneuvoston päätöksen jälkeen yhdistyvien maakuntien 

maakuntavaltuustot valitsevat keskuudestaan uuden maakunnan maakuntavaltuustoon valtuutetut ja 

varavaltuutetut maakuntavaalikauden loppuun kestäväksi toimikaudeksi.  

 

Uuden maakunnan maakuntavaltuustoon valitaan valtuutettuja maakuntalain 18 §:ssä säädetty asu-

kasluvun mukaan määräytyvä vähimmäismäärä. Valtuutettuja valitaan kustakin yhdistyvästä maa-

kunnasta niiden asukaslukujen suhteen mukaan määräytyvä määrä. Maakuntavaltuustossa edustet-

tuina olevien ryhmien ääniosuuksien tulee valittaessa vastata yhdistyvien maakuntien maakuntaval-

tuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien maakuntavaaleissa saamaa ääniosuutta uuden maakun-

nan alueella vaalilaissa (714/1998) säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 

 

13 § Uuden maakunnan maakuntahallitus 

 

Edellä 12 §:ssä tarkoitettu uuden maakunnan maakuntavaltuusto valitsee ensimmäisessä kokoukses-

saan uuden maakunnan maakuntahallituksen jäsenet ja varajäsenet.  Uuden maakunnan valtuuston 

ensimmäisen kokouksen kutsuvat koolle ja kokouksen valmistelusta vastaavat yhdistyvien maakun-

tien maakuntahallitukset yhdessä.  

 

Uuden maakunnan maakuntahallitus huolehtii uuden maakunnan toiminnan ja hallinnon järjestämi-

sen valmistelusta. Maakuntahallituksen toimikausi alkaa heti valinnan jälkeen. Maakuntahallitus 

valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.  
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Uuden maakunnan maakuntahallituksesta on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä maakuntahalli-

tuksesta säädetään. 

 

 

 

 

14 § Maakuntajaon muutoksen huomioon ottaminen vaaleissa 

 

Jos maakuntajaon muutoksen voimaantuloa edeltävänä vuonna toimitetaan maakuntavaalit, ne on 

toimitettava muutoksen kohteena olevissa maakunnissa uutta maakuntajakoa noudattaen.  

 

Maakuntien yhdistyessä 1 momentissa tarkoitettuna ajankohtana vaalilain 12 a §:ssä tarkoitettuna 

maakuntavaalilautakuntana toimii vaalivuoden alusta lukien kyseisten maakuntien maakuntavaali-

lautakunnista yhdistetty maakuntavaalilautakunta, jonka puheenjohtajana toimii suurimman yhdis-

tettävän maakunnan maakuntavaalilautakunnan puheenjohtaja. Tällaisen maakuntavaalilautakunnan 

työskentelyyn sovelletaan, mitä vaalilain (714/1998) 12 b §:ssä säädetään.  

 

Jos maakuntajaon muutos, jossa maakunnan alue jaetaan kahden tai useamman maakunnan kesken 

ja maakunta lakkaa taikka jossa kunta siirretään maakunnasta toiseen, tulee voimaan 1 momentissa 

tarkoitettuna ajankohtana, maakunnan alueen tai kunnan vastaanottavan maakunnan valtuuston on 

valittava kyseisen maakunnan maakuntavaalilautakuntaan vaalilain 12 a §:n mukaan kuuluvien jä-

senten lisäksi yksi tai useampia jäseniä tai varajäseniä, jos siirrettävän maakunnan osan tai kunnan 

asukasluvun suhde maakunnan asukaslukuun tätä edellyttää.      

 

15 § Muiden luottamushenkilöiden toimikausi ja viranhaltijoiden viranhoidon alkaminen 

 

Yhdistyvien maakuntien luottamushenkilöiden toimet päättyvät maakuntajaon muutoksen tullessa 

voimaan. 

 

Uuden maakunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat ryhtyvät hoitamaan toimiaan uuden maakunta-

valtuuston päättämästä ajankohdasta, kuitenkin viimeistään maakuntajaon muutoksen tullessa voi-

maan. 

 

Uuden maakunnan tarkastuslautakunta ja tilintarkastajat tarkastavat yhdistyvien maakuntien tarkas-

tuslautakuntien ja tilintarkastajien valmistelun pohjalta yhdistyvien maakuntien hallinnon ja talou-

den maakuntajaon muutoksen voimaantuloa edeltävältä vuodelta siten kuin maakuntalain x luvussa 

säädetään. Tarkastus koskee myös maakuntajaon muutoksen valmistelua. 

 

4 luku. Maakuntajaon muutoksen vaikutukset 

 

16 § Henkilöstön asema 

 

Maakuntajaon muutos, joka johtaa henkilöstön työnantajan vaihtumiseen, katsotaan liikkeenluovu-

tukseksi. 

 

17 § Omaisuuden ja velkojen siirtyminen maakunnan lakatessa 
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Maakuntien yhdistyessä siirtyvät lakkaavan maakunnan oikeudet, luvat, omaisuus, velat ja velvoit-

teet uudelle maakunnalle. 

 

18 § Lakkaavan maakunnan viranomaisen toimivalta 

 

Maakuntien yhdistymistä koskevan valtioneuvoston päätöksen tekemisen jälkeen lakkaavan maa-

kunnan viranomainen ei saa päättää asioista, joilla olisi merkittäviä uutta maakuntaa sitovia vaiku-

tuksia. Lakkaavan kunnan viranomainen saa päättää asioista, joilla olisi merkittäviä uutta maakun-

taa sitovia vaikutuksia, jos päätöksentekoa ei voida asian kiireellisyyden vuoksi lykätä. 

 

19 § Taloudellisen selvityksen toimittaminen 

 

Jos kunta siirretään toiseen maakuntaan, muutoksen kohteena olevien maakuntien on toimitettava 

maakuntien omaisuutta muutosalueella koskeva taloudellinen selvitys, jollei sitä muutoksen vähäis-

ten vaikutusten vuoksi tai muusta syystä ole pidettävä tarpeettomana. 

 

Sellainen kiinteään omaisuuteen kohdistuva vuokra- tai muu käyttöoikeus sekä kiinteään omaisuu-

teen kiinteästi liittyvä irtain omaisuus, joka yksinomaan tai pääasiallisesti palvelee maakunnan pal-

velujen järjestämistä kyseisen kunnan alueella asuville henkilöille, siirtyy sille maakunnalle, johon 

alue siirretään. 

 

Maakunnan on korvattava 2 momentissa tarkoitettu omaisuus alueen luovuttavalle maakunnalle. 

Korvauksen määrässä otetaan huomioon maakunnille muutoksesta aiheutuvia velvoitteita ja talou-

dellisia vaikutuksia siten kuin maakunnat sopivat. 

 

Muu muutoksen kohteena olevan maakunnan omaisuus sekä varat ja velat siirtyvät toiselle maa-

kunnalle vain, jos maakunnat niin sopivat. 

 

Omaisuuden sekä velkojen ja velvoitteiden jakaminen muutoksen kohteena olevien maakuntien 

kesken ei saa vaarantaa velkojien tai muiden oikeudenhaltijoiden asemaa. Jollei oikeudenhaltijana 

ole valtio, vastuuta sitoumuksesta ei saa siirtää toiselle maakunnalle ilman velkojan tai muun oikeu-

denhaltijan suostumusta. 

 

5 luku Erinäiset säännökset 

 

20 § Muutoksenhaku 

 

Valtioneuvoston päätökseen maakuntien yhdistymisestä saa hakea muutosta valittamalla muutoksen 

kohteena oleva maakunta ja sen jäsen. 

 

Valtioneuvoston päätökseen kunnan siirtämisestä toiseen maakuntaan saa valittamalla hakea muu-

tosta muutoksen kohteena oleva maakunta ja sen jäsen sekä muutoksen kohteena oleva kunta ja sen 

jäsen. 

 

Valitus on tehtävä korkeimmalle hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa siitä, kun maakuntajaon 

muuttamista tarkoittava päätös on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa tai muuttamisesityksen 

hylkäämistä tarkoittava päätös on annettu tiedoksi esityksen tekijöille. Valitus käsitellään korkeim-

massa hallinto-oikeudessa kiireellisenä. 
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Maakuntajaon muuttamista tarkoittava valtioneuvoston päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin 

se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos korkein hallinto-oikeus 

kieltää täytäntöönpanon. 

 

 

 

 

21 § Erityinen valitusoikeus maakunnan viranomaisen päätöksestä 

 

Maakunnan viranomaisen päätöksestä, joka on tehty maakuntajaon muuttamista tarkoittavan valtio-

neuvoston päätöksen antamisen jälkeen, mutta ennen maakuntajaon muutoksen voimaantuloa, saa 

valittaa maakuntalaissa säädetyllä tavalla myös sillä perusteella, että päätös on maakuntajaon muut-

tamista koskevien perusteiden tai tämän lain 18 §:n vastainen. 

 

Valitusoikeus on myös 13 §:ssä tarkoitetulla uuden maakunnan maakuntahallituksella. 

 

22 § Voimaantulo 

 

Laki tulee voimaan   päivänä kuuta  .  

 

Lailla kumotaan maakuntajakolaki (1159/1997). Mainitun lain mukaista maakuntajakoa sovelletaan 

vuoden 2018 loppuun. 

 


