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1
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) kokonaisuudistus käynnistyi keväällä
2017 ympäristöministeriön johdolla. Tavoitteena on uudistaa maankäyttö- ja
rakennuslaki (132/1999) siten, että uudistuksessa otetaan huomioon aluei-
denkäytön suunnittelun ja rakentamisen tulevaisuuden haasteista, muuttu-
vasta toimintaympäristöstä sekä aluehallinnon rakenteiden muutoksesta ai-
heutuvat kehittämistarpeet.

Uudistusta valmistellaan parlamentaarisesti. Ympäristöministeriö on asetta-
nut parlamentaarisen seurantaryhmän, työryhmän sekä sidosryhmäfoorumin
uudistuksen valmistelua varten. Valmistelu on toistaiseksi alkuvaiheessa, ku-
kin mainituista ryhmistä on kokoontunut kerran, työryhmä kahdesti. Työryh-
män tehtävänä on valmistella ehdotus uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi
vuoteen 2020 mennessä ja esitys on tarkoitus hyväksyä seuraavalla vaalikau-
della.

Päätös Kuultiin ympäristöministeriön rakennusneuvos Matti Vatilon tilannekatsaus
uudistuksen valmistelusta (liite 1). Merkittiin tilannekatsaus sekä uudistukses-
ta käyty keskustelu tiedoksi.

2
Maakunta- ja soteuudistus ja pääkaupunkiseutu

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginvaltuustojen yhteisko-
kous järjestettiin 15.5.2018 Vantaalla. Valtuustot hyväksyivät lausunnon
maakunta- ja soteuudistuksesta, joka toimitettiin eduskunnalle.

Uudistukseen liittyvä lainsäädäntökokonaisuus on edelleen eduskunnan käsit-
telyssä. Perustuslakivaliokunta antoi siitä lausuntonsa 1.6.2018. Hallitus tar-
kensi tämän pohjalta uudistuksen etenemistä ja antoi 18.6.2018 muutoseh-
dotuksensa eduskunnalle hallituksen vastineena. Vastineessa hallitus esitti
täsmennyksiä valinnanvapauslakiin ja maakuntien rahoituslakiin. Pääministeri
antoi eduskunnalle ilmoituksen maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksen voimaantulon siirtymisestä 27.6.2018. Tarkoitus on, että uudis-
tusta koskevat lait tulisivat voimaan 11-12/2018, ensimmäiset maakuntavaalit
järjestettäisiin 5/2019 ja uudistus tulisi voimaan 1.1.2021.

Päätös Kokouksessa kuultiin pormestari Vapaavuoren tilannekatsaus maakunta- ja
soteuudistuksen tilanteesta. Merkittiin se ja asiasta käyty keskustelu tiedoksi
ja päätettiin, että asiaan sekä uudistuksen aikataulumuutosten vaikutuksiin
myös Uudenmaan valmistelun näkökulmasta palattaisiin syksyn seuraavissa
kokouksissa.
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Muut ajankohtaiset yhteiset asiat

Päätös Kaupunginjohtajat kertoivat, että pääkaupunkiseudun yhteisten hallitusoh-
jelmatavoitteiden valmistelu on käynnistynyt kaupunginjohtajien toimeksian-
nosta. Merkittiin tiedoksi valmistelun käynnistyminen ja päätettiin, että asias-
ta käytäisiin lähetekeskustelu seuraavassa yhteistyöryhmän kokouksessa ja
asian käsittely jatkuisi vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessa tammikuus-
sa.

4
Seuraava kokous

Päätös Päätettiin, että 7.12. kokous perutaan ja uusi ajankohta haetaan loka-
marraskuun vaihteeseen.

Inga Nyholm
Sihteeri


