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Lausuntopyyntökysely 
 
 

 

Ohjeet: 

 

Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -

painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta osa 

kysymyksistä on merkitty pakollisiksi. Mahdolliset kysymyksiin annetut perustelut huomioidaan 

vastauksia analysoitaessa. Kyselyssä on runsaasti vastaustilaa lausujien vapaamuotoisille 

kommenteille. Vastauksia on mahdollista muokata ennen kyselylomakkeen lähettämistä. Kyselyn 

voi tarvittaessa keskeyttää painamalla Keskeytä-painiketta ja jatkaa vastaamista myöhemmin. 

Keskeytä-painikkeesta kysely vie automaattisesti sivulle, jossa on linkki jatkettavaan kyselyyn. 

Sivulla voi myös lähettää linkin sähköpostiisi. Viimeisen kysymyksen lopussa on Yhteenveto-

painike, josta pääset tarkastelemaan laatimiasi vastauksia. Yhteenvetosivulta pääset 

muokkaamaan (Muokkaa vastauksia -painike) ja tulostamaan (Tulosta-painike) kyselyn. Tämän 

jälkeen kysely pitää vielä lähettää. 

 

Vastauksien lähetys: Kun kyselyyn vastaaminen on valmis, paina kyselylomakkeen yhteenvetosivun 

lopussa olevaa Valmis-painiketta. Lähettämisen jälkeen kyselyvastausta ei ole enää mahdollista 

täydentää tai muokata. 

  

Tämä on kyselyn tekstitiedostoversio, jota voi käyttää lausuntopyynnön käsittelyn 

helpottamiseksi. Toimielimen käsittelyssä voidaan noudattaa esimerkiksi menettelyä, jossa 

lausuntoa työstetään tekstitiedostomuotoisena ja käsittelyn lopuksi tekstitiedostoon laaditut 

vastaukset syötetään kyselyyn.  

 

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/S/4AE74008A6E14B22.par 
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Kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset: 
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Vastaajatahon virallinen nimi 

   

Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 

 

Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot 

 

Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 

 

Toimielimen nimi 

 

Onko vastaaja* 

 

 kunta 

 sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tai yhteistoiminta-alue  

 maakunnan liitto 

 muu kuntayhtymä tai kuntien yhteistoimintaelin 

 valtion viranomainen 

 järjestö 

 joku muu 

 

Kysymykset  

 

Kysymyksiä uudistuksen tavoitteista 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tavoitteena on kaventaa väestön terveys- ja 

hyvinvointieroja sekä hillitä palveluista aiheutuvia kustannuksia 3 miljardilla eurolla vuoteen 2029 

mennessä.  

 

1. Voidaanko esityksellä kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä parantaa 

palvelujen yhdenvertaistasaatavuutta? Jos ei, niin miten ehdotusta tulisi siltä osin 

muuttaa? 

(Avotila) 

 

Vastausesitys 

 

Tavoitteen saavuttaminen on täysin riippuvainen siitä, mikä tulee olemaan 

palvelulupauksen sisältö: ketä hoidetaan, millä omavastuuosuudella ja mitä hoitoja, 

lääkkeitä ja menetelmiä julkisen palvelulupauksen piiriin kuuluu. Yhdenvertaisuuteen 

liittyy myös olennaisesti kysymys palveluiden tosiasiallisesta saavuttettavuudesta. 



   

 

Sote-valmistelun tässä vaiheessa asiaan on mahdotonta ottaa tietoon perustuvaa 

kantaa koska olennaiset tiedot puuttuvat. Valinnanvapausmallista ei ole tietoa mutta 

lähtökohtaisesti on erittäin vaikea hahmottaa miten valinnanvapaudella turvataan 

yhdenvertaisuutta etenkään niiden väestörymien osalta, jotka ovat eniten riippuvaisia 

palveluista ja joiden valmiudet toimia palvelujärjestelmässä ovat heikoimmat 

(muistisairaat, kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat, paljon palvelua ja tukea 

tarvitsevat moniongelmaiset ja monisairaat). Kun nykyinenkin palvelujärjestelmä on 

pirstaleinen ja palveluprosessit ovat katkeilevia, on nähtävissä että valinnanvapauteen, 

vaihtuviin palvelutuottajiin perustuva sote-ratkaisu tulee lisäämään hyvinvointi- ja 

terveyseroja.  

 

Malli soveltuu kyvykkäälle, koulutetulle väestönosalle, jonka palvelutarve on 

satunnainen ja painottuu terveydenhuollon yksittäisiin käyntiin. 

 

Valinnanvapausmallin voi myös olettaa toteutuvan maan eri osissa hyvin eri tavoin 

koska palvelutarjonta tulee vaihtelemaan markkinamekanismien  mukaisesti. 

Tosiasiallinen palveluiden tarjonta ja järjestämisen tapa tulee huomoida uudistuksen 

rahoituksessa. Viitaten  osittain seuraavaan kysymykseen:  kun uudistuksen tavoitteena 

on valinnanvapauden avulla tuottaa kustannussäästöjä ja jo ennakkoon on arvioitu että 

valinnavapaus ei Lapissa ja muilla harvaanasutuilla seuduilla tule toteutumaan, on 

loogista huomioida tämä palvelutuotannon nojaaminen julkiseen palvelutuotantoon 

maakunnan rahoituksessa. 

 

Malli ei rahoituksen osalta huomioi Lapin keskeistä saamelaisvähemmistöä ja on siten 

jo lähtökohtaisesti yhtä väestöryhmää syrjivä. 

 

   

2. Antaako esitys riittävät edellytykset saavuttaa 3 miljardin euron kustannusten kasvun 

hillinnän tavoite? Jos ei, miten tavoitteen saavuttamisen edellytyksiä voitaisiin 

parantaa? 

(Avotila) 

 
 

Vastausehdotus 

 

Säästötavoitteen saavuttaminen on täysin riippuvainen  kohdassa yksi asetettujen 

tavoitteiden toteuttamisen tasosta ja siitä mikä tulee olemaan palvelulupauksen sisältö. 

 

Kun nykyistä pienemmistä rahallisista resursseista on valmistaututtava palveluiden 

tuottamisen lisäksi kustantamaan voittoa yksityisille  sosiaali- ja terveysalan yrityksille, 

on todennäköistä että kustannusten kasvun hillintään päästään vain palveluiden laatua, 

tasoa ja saatavuutta heikentämällä. Em. perusteella voidaan todeta että uudistuksen 

tavoitteet: yhdenvertaiset palvelut, kustannuskasvun leikkaaminen ja valinnanvapaus 

ovat keskinäisessä ristiriidassa.    

 



   

Yksi keino kustannusten leikkaamisessa on että julkisin verovaroin kerättyjä varoja ei 

kohdettaisi sosiaali- ja terveysalan yritysten liiketoiminnan voittojen kartuttamiseen. 

 

Tavoitteen saavuttamisen edellytyksiä voidaan parantaa  etenemällä  peruspalvelut 

edellä ja poistamalla erityispalveluista  päällekkäisyyksiä. Palvelujen järjestämisessä 

tulee edetä palvelutarpeen mukaiseen palvelutarjontaan. Palvelulupausta ja resursseja 

määriteltäessä tulee huomioida että voimassaolevassa  sosiaalilainsäädännössä on 

määritelty asiakkaiden oikeudet palveluihin. 

 

3. Toteutuuko demokratia esityksessä riittävällä tavalla? Jos ei, miten esityksen 

kansanvaltaisuutta voisi vahvistaa? 

(Avotila) 

 

 

Kysymyksiä maakuntalaista 

 

4. Muodostaako maakuntalaki tarkoituksenmukaisen yleislain tulevien maakuntien 

hallinnon ja talouden järjestämiselle? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 

 

5. Maakuntalain 2 luvussa määritellään maakunnan tehtävät. Onko maakunnalle esitetty 

tehtäväkokonaisuus uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukainen? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 

 

6. Maakuntalain 5 luvussa säädetään maakunnan asukkaiden osallistumisoikeuksista. 

Ovatko osallistumisoikeudet turvattu esityksessä riittävällä tavalla? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 
 

7. Maakuntalain 9 luvussa säädetään maakunnan palvelulaitoksesta. Onko siitä esitetty 

säädettäväksi tuottamisen organisoinnin näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 



   

 

8. Maakunnan talouden ohjaus perustuu erityisesti maakuntalakiin ja maakuntien 

rahoituslakiin. Ohjaavatko maakuntien rahoitusmalli ja maakuntalain mukainen 

taloudenohjausmekanismi maakuntien taloudenhoitoa tarkoituksenmukaisella tavalla? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 

 

9. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntalaista. 

 

Kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista: 

 
10. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 4 §:ssä säädettäisiin palvelujen 

saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava 

väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä asiakkaita, mutta säännöksen mukaisten 

edellytysten täyttyessä palveluja voidaan koota suurempiin kokonaisuuksiin. Onko 

säännös palvelujen saatavuuden näkökulmasta tarkoituksenmukainen? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 

  

Vastausehdotus 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 4 § säädetään lähipalveluista. 

Epämääräisyydessään pykälä mahdollistaa melkein kaikkien palvelujen keskittämisen. 

Tässä vaiheessa on mahdotonta saada käsitystä  4 §:n toteutuksesta koska ko. pykälä on 

muotoiltu niin ympäripyöreästi että sen perusteella on mahdotonta hahmottaa tulevaa 

palvelurakenentta kansalaisen näkökulmasta. Esimerkiksi sosiaalityö on lähipalvelua, 

mutta lastensuojelu määritellään erityispalveluksi joiltakin osin. Palvelukokonaisuuden 

jakaminen perus- ja erityispalveluihin vaarantaa kokonaisvaltaisesti etenevän 

palveluprosessin.  

 

Lakiluonnoksen mukaan erityistason sairaanhoidon lisäksi myös sosiaalihuollon 

erityisryhmien tai muiden vaativien sosiaalipalvelujen palvelutuotannon toteutus voidaan 

osoittaa asetuksella säädettävän maakunnan tehtäväksi. On erittäin huolestuttavaa että 

keskitettävät palvelut eivät ole lausuntoa annettaessa tiedossa. Sosiaalipalvelujen osalta 

on syytä korostaa että sosiaalinen asiantuntijuus kohdentuu asiakkaan ja hänen 

yhteisönsä väliseen suhteeseen ja yhteiskunnan sekä asiakkaan  toimintaympäristön 

tuntemiseen.  

 

Useasti ja toistuvasti tarvittavat palvelut tulee järjestää ensisijaisesti lähellä ihmisten 

arkea, näin turvataan heikossa asemassa olevien ihmisten tuki. Esimerkiksi 

omatyöntekijän, jonka suhde asiakkaaseen perustuu luottamukseen, tulee olla mukana 



   

läpi koko erityispalveluprosessin. Asiakkaan elämismaailman tunteminen on tärkeää 

tehokkaan palveluprosessin toteutumisessa.  
 

11. Maakunnat muodostavat 5 yhteistyöaluetta, joista kussakin on 3–4 maakuntaa. 

Yhteistyöalueeseen kuuluvat maakunnat laativat sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämislain 16 §:n mukaisen yhteistyösopimuksen. Siinä maakunnat sopivat 

keskinäisestä yhteistyöstä palvelujen järjestämisessä ja toteuttamisessa. Sopimus on 

oikeudellisesti maakuntia sitova. Onko sopimuksen sitovuus perusteltua? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 

 

 Vastauehdotus 

 

Lähtökohtaisesti molempien osapuolien hyväksymät sopimukset  ajatellaan sitoviksi ja 

sopijaosapuolten oletetaan voivan luottaa toisiinsa. 

 

 

12. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 16 §:n mukaan laadittavassa 

yhteistyösopimuksessa on sovittava toimenpiteet palvelujen integraation 

varmistamiseksi. 23 §:n mukaisesti palvelun tuottajan velvollisuutena on valmistaa 

palveluketjujen integraation toteutuminen ja toimittava integraation edellyttämässä 

yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ovatko säännökset riittäviä asiakaslähtöisen 

integraation toteutumiseksi? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 

 

 

Vastausehdotus 

 

Asiakaslähtöinen integraatio ei toteudu lakiesityksessä. Uudistuksen kokonaisuuteen 

liittyvät valinnanvapaus, monituotajamalli ja yhtiöittämisvelvoite vaarantavat 

integraation toteutumisen ja edellyttävät maakunnalta sellaista 

järjestämisosaamista, josta ei ole missään aiempaa kokemusta. 

 

Jos asiakaskohtaisen integraation halutaan toimivan, se tulee edellyttämään suurta 

määriä palveluohjauksesta vastaavaa henkilökuntaa koordinoimaan pirstaleista 

palvelujärjestelmää. Palvelujärjestelmän koordinointiin tarvittava henkilöstö tulee 

lisäämään kustannuksia ja osaltaan heikentämään tavoitteena olevaa kustannusten 

kasvun leikkaamista. 

 

Maakuntatasolla ohjaus tulee tarkoittamaan omistajaohjausta, sopimusohjausta ja 

markkinaohjausta. Integraation järjestelmätasoinen toteuttaminen on käytännössä 



   

mahdotonta, mistä seuraa ettei integraation voi olettaa toteutuvan myöskään 

yksilötasolla. 

 

Integroitujen palveluketjujen perusedellytyksenä on että asiakastietojärjestelmät on 

yhteen sovitettu ja samalla on kyetty ottamaan huomioon tietoturvallisuus, 

asiakkaan itsemääräämisoikeus ja salassapito. 

 

Yksilöllinen valinnaanvapaus edellyttää että asiakkaat saavat avoimesti tiedon 

kaikista palveluista. Palvelujen laatuvaatimukset tulee olla avoimesti kuvattu. 

Palvelutarjottimella olevista palveluista tulee olla saatavilla ulkopuolisen tahon 

laatima laatuarvio.  

 

Lakiluonnoksessa tai sen perusteluissa ei ole avattu millä tavoin vertikaalinen ja 

horisontaalinen integraatio tullaan toteuttamaan siten että  ne tukisivat uudistuksen 

päätavoitteita. 

 

Palvelujärjestelmän rahoituksessa on myös nähtävissä mekanismeja, jotka  johtavat 

siihen että terveyden- ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa ei toteudu ja väestön  

sosiaali- ja terveyspalveluidenpalvelu tarve lisääntyy. Esimerkkinä kuntien vastuulle 

jäävä eritysiryhmien asuntorakentamisen ja  sosiaalipalveluihin kuuluvan 

palveluasumisen välinen rajapinta.  Lakiluonnoksessa ei myöskään ole arvioitu riskiä 

mikä sisältyy siihen että valinnanvapaus ilmeisesti painottuu peruspalveluihin ja 

eritysipalvelut kustannetaan pääosin julkisin varoin. Kustannusten voi olettaa valuvan 

peruspalveluista erityispalveluihin kuten esim. Norjan erikoissairaanhoidossa 

tapahtui kun valtio kustansi kaikki erikoissairaanhoidon palvelut. 

 

13. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaan valtion ohjausta vahvistetaan 

sosiaali- ja terveyspalveluissa (19 §, 4 luku, 6 luku). Onko tämä uudistuksen tavoitteiden 

näkökulmasta perusteltua? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 

 
Vastausehdotus 

 

Pääosin on hyvä, että valtio ohjaa kalliita palveluprosesseja ja alussa valtion ohjaus on 

välttämätöntä, esimerkkinä erikoissairaanhoito ja ICT. Vahva valtionohjaus voi  tosin 

myös heikentää alueiden omia innovaatioita ja palveluratkaisuja. 

 

Vahvan valtion ohjauksen ja ohjaustoimien toteutuksen valvonnan aikaansaaminen 

tulee vaatimaan uusia resurssseja, joiden voi olettaa olevan pois palvelutuotannon 

resursseista. 

 

 



   

14. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 22 §:n mukaan maakunnan on omassa 

toiminnassaan erotettava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja palvelujen 

tuottaminen. Onko järjestämisen ja tuottamisen erottaminen uudistuksen tavoitteiden 

näkökulmasta tarkoituksenmukaista? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 

 

Vastausehdotus 

 

Uudistuksessa ollaan tuomassa pakolliseksi sote-palveluiden järjestämisen ja 

tuottamisen erottamisen mallia, jota jo muutamat kaupungit ovat kokeilleet ja josta 

ne ovat luopuneet koska malli on todettu sopimattomaksi sosiaali- ja 

terveyspalveluihin. Mallin toimivuutta ei ole lakiluonnoksessa uskottavalla tavalla 

perusteltu.  

 

Maakunnalla tulisi olla mahdollisuus valita tarkoituksenmukainen tapa toimia ja 

ratkaista alueellisen tiedon ja olosuhteiden perusteella erotetaanko järjestäminen ja 

tuotanto.  

 

On myös huomioitava että  sosiaalihuollossa palvelut myönnetään valituskelpoisella 

viranhaltijapäätöksellä. Lakiluonnoksesta ei riittävällä tavalla selviä, miten 

virkavastuulla olevat tehtävät ja palveluiden tuottaminen on tarkoitus sovittaa 

yhteen asiakkaan palvelutarve ja käytettävissä olevat taloudelliset resurssit 

huomoiden. 

 

 

15.  Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 22 §:n mukaan maakunnalla on 

yhtiöittämisvelvollisuus maakunnan hoitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä 

kilpailutilanteessa markkinoilla tai jos palvelut ovat valinnanvapautta koskevissa 

säännöksissä tarkoitetun laajan valinnanvapauden piirissä. Onko ratkaisu  

tarkoituksenmukainen? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 

 
 Vastausehdotus 

 

 Maakunnalle tulisi antaa enemmän harkintavaltaa. 

 Tässäkin kohdin on toistettava että valinnanvapauslainsäädännön puuttuminen tekee  

 tähänkin kysymykseen vastaamisen vaikeaksi. 

 

 



   

16. Muut vapaamuotoiset huomiot sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista. 

 
 

 

Kysymyksiä voimaanpanolaista: 

 

17. Kysymys vain kunnille: Voimaanpanolaissa on tarkoitus säätää siitä, mihin maakuntaan 

kunnat kuuluvat uudistuksen tullessa voimaan. Katsotaanko kunnassanne, että sen 

tulee kuulua voimaanpanolain 5 §:ssä esitettyyn maakuntaan?  

a. kyllä (avotila) 

b. ei (avotila) 

c. ei kantaa (avotila) 

 

18. Kysymys vain kunnille: Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen ei, mihin maakuntaan 

kunnan tulisi kuulua ja miksi? (Kunnan tulee toimittaa valtuuston päätösasiakirja 

sosiaali- ja terveysministeriöön) 

Avotila 

 

19. Väliaikaishallinnosta sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävistä ja toimivallasta 

säädetään voimaanpanolain 2 luvussa. Onko väliaikaishallinnosta säädetty riittävällä 

tavalla? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 

 

20. Voimaanpanolain 14 §:n mukaan kunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja 

tuottavissa organisaatioissa työskentelevä henkilöstö siirtyisi maakuntien palvelukseen 

liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstö, joka muualla kunnan 

hallinnossa tai tukipalveluissa tekee pääasiallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon 

tehtäviä, siirtyisi maakuntien palvelukseen. Onko henkilöstön siirtymisestä esitetty 

säädettäväksi henkilöstön aseman näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 

 

 Vastausehdotus (osavastaus)  

 

 Voimaanpanolain 14 § jättää monia kysymyksiä avoimeksi. 

 Maakunnalla ja kunnalla tulee voida olla yhteisiä työntekijöitä. 

Miten hoidetaan sen henkilöstön osuus, joka on hallintokuntien yhteistä,  esimerkiksi 

sivistystoimi ja sosiaalitoimi (koulukuraattori).  Jaettujen tehtävien merkitys on pienille 

kunnille tärkeä asia koska jokaiseen tehtävään ei tarvita kokonaista henkilöresurssia, 



   

mutta palvelu on lakisääteistä eikä pitkien etäisyyksien alueella ole tarkoituksenmukaista 

olla kuntien yhteisiä viran/toimenhaltijoita.  

 

Henkilöstön osalta tulee myös huomioida että kun valinnanvapaus toteutuu, kunnista 

siirretyn henkiöstön asema muuttuu kun maakunnan lisäksi palveluiden tuottamisen tapa 

muuttuu valinnanvapauteen perustuvaksi. 

 

 

21. Voimaanpanolain 4 luvun mukaan lakisääteisten kuntayhtymien koko omaisuus sekä 

kuntien irtain omaisuus siirtyy maakunnille. Kuntien toimitilat ja kiinteistöt jäävät 

kuntien omistukseen. Onko omaisuusjärjestelyjä koskeva ratkaisu hyväksyttävä? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 

 

22.  Jos vastasitte edelliseen kysymykseen ei tai ei pääosin, millä tavoin omaisuusjärjestelyt 

pitäisi toteuttaa? 

(avotila) 

 

23. Voimaanpanolain 41 §:ssa säädettäisiin kunnan tuloveroprosentista vuosina 2019 – 

2021. Pidättekö veronmaksajien yhdenvertaisen aseman näkökulmasta perusteltuna, 

että kuntien veroprosentteja esitetään rajoitettavaksi kolmen vuoden määräajaksi? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 

 

24. Voimaanpanolain 42 §:n mukaan maakunnan on perustettava sosiaali- ja 

terveydenhuollon järjestämislain tarkoittamat maakunnan palvelulaitoksen tytäryhtiöt, 

jotka tuottavat lailla erikseen säädetyn laajan valinnanvapauden piiriin kuuluvia 

palveluita siten, että yhtiöittäminen on toteutettu 31.12.2020. Onko esitetty 

siirtymäaika riittävä maakunnan yhtiömuotoisen tuotannon organisoimiseksi? 

a. kyllä (avotila) 

b. ei (avotila) 

c. ei kantaa (avotila) 

 

 
Vastausehdotus  

Mikäli yhtiöittäminen tehdään, sen toteutus tulee asianmukaisesti valmistella ja se on 

toteutettavissa aikaisintaan 2022 mennessä. Prosessi tulee viedä läpi hallitulla tavalla, 

mihin tämänhetkinen uudistuksen valmistelu ei esitetyssä aikataulussa anna edellytyksiä.  

 

 

25. Muut vapaamuotoiset huomiot voimaanpanolaista. 



   

 

 
 
Kysymykset maakuntien rahoituslaista 

 

26. Valtio rahoittaa perustettavien maakuntien toiminnan, eli vastuu sosiaali- ja 

terveyspalveluiden rahoittamisesta osoitetaan valtiolle. Onko ratkaisu uudistuksen 

tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukainen? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 

 

27.  Maakuntien tuloja ovat valtion rahoitus (3 §) sekä asiakas- ja käyttömaksutulot (4 §). 

Lisäksi maakunnat voivat ottaa lyhytaikaista lainaa (3 §). Valtion rahoituksen kasvua 

rajoitetaan vuosittaisessa tarkistuksessa julkisen talouden kantokyvyn turvaamiseksi (6 

ja 29 §). Onko maakunnilla riittävät taloudelliset edellytykset suoriutua lakisääteisistä 

tehtävistä? 

a) kyllä (avotila) 

b) kyllä pääosin (avotila) 

c) ei pääosin (avotila) 

d) ei (avotila) 

e) ei kantaa (avotila) 

 

28. Ovatko maakuntien valtion rahoituksen määräytymisessä käytettävät palvelujen 

käyttöä kuvaavat tarvetekijät (luku 3, ml. uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

kerroin) ja niiden painokertoimet perusteltuja? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotilaa) 

 

 

29. Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksessa siirrytään asteittain menoperusteisesta 

rahoituksesta tarveperusteiseen rahoitukseen. Onko maakuntien rahoitukselle vuosille 

2019–2023 esitetty siirtymäaika (27–28 §) riittävä? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 

 

Tarveperusteisuus on  asianmukainen pohja rahoitukselle mutta lopullisessa rahoituksessa 

tulee huomioida muitakin kustannuksiin vaikuttavia erityispiirteitä mikäli kansalaisten 

yhdenvertaiset palvelut halutaan aidosti turvata. 



   

 

 

30. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntien rahoituslaista. 

 

 

Vastausehdotus (osavastaus) 

 

Valtionosuudessa tulisi olla mukana Lapin erityispiirteiden huomioiminen. Pitkät 

etäisyydet ja harva asutus vaikuttavat palveluiden kustannuksiin suunniteltua 

osuutta (1 %) enemmän. Harvaan asutulla alueella palveluita ei voida järjestää yhtä 

tehokkaasti kuin keskitetyssä yhdyskunnassa.  Osaavan henkilöstön rekrytoinnissa 

reuna-alueilla joudutaan tulevaisuudessa yhä enemään kilpailemaan palkoilla jotta 

palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.  

 

Saamelaisten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet ja eriyisasema Euroopain ainoana  

alkuperäiskansana tulee huomioiden Lapin maakunnan rahoituksessa. 

 

Rahoitus ja siihen siirtyminen tulee suorittaa suunniteltua hallitummalla tavalla ja 

haja-asutusalueella asuvan väestön perusoikeudet tulee ottaa tosiasiallisesti 

huomioon. 

 

 

 

 

Kysymykset muista lakiluonnoksista 

 

Maakuntajakolaki 

 

31. Pidättekö esitettyjä tapoja maakuntajaon muuttamiseksi tarkoituksenmukaisena? 

(erityisesti maakuntajakolain 2 ja 10 §) 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 

 

32. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntajakolaista. 

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 

 

33. Ovatko valtionosuusjärjestelmään esitetyt, sote-uudistuksesta aiheutuvien 

merkittävien kuntakohtaisten muutosten lieventämiseksi esitetyt tasausjärjestelyt ja 

muut muutokset hyväksyttäviä ja riittäviä (laki kunnan peruspalvelujen 

valtionosuudesta 24 §, 27§ 27 b§ ja 55§)? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 



   

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 

 

 

34. Ovatko valtionosuuskriteerit (ml. uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -kriteeri) 

sekä niiden painotukset perusteltuja (laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, 

luku 2 sekä luonnos valtioneuvoston asetukseksi kunnan peruspalvelujen 

valtionosuudesta 3 §)? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 

 

35. Vapaamuotoiset huomiot hallituksen esityksen valtionosuuskokonaisuudesta. 

 

Verotus 

 

36. Pidättekö maakuntien rahoituksen keräämiseksi esitettyjä valtion verojärjestelmän 

muutoksia hyväksyttävinä? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 

 

37. Vapaamuotoiset huomiot verolaeista. 

 

Henkilöstö ja eläkkeet 

 

38. Kunnallista henkilöstöä koskevan lainsäädännön soveltamisalaa ehdotetaan 

muutettavaksi koskemaan myös maakuntien henkilöstöä.  Maakuntien 

työnantajaedunvalvontaa hoitaisi uudella lailla säädettävä Kunta- ja 

maakuntatyönantajat KT. Onko henkilöstön asemasta ja työnantajaedunvalvonnasta 

esitetty säädettäväksi tarkoituksenmukaisesti? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 

 

39. Onko eläkkeiden rahoittamisesta esitetty säädettäväksi tarkoituksenmukaisesti? 

a. kyllä (avotila) 

b. kyllä pääosin (avotila) 

c. ei pääosin (avotila) 

d. ei (avotila) 

e. ei kantaa (avotila) 



   

 

40. Vapaamuotoiset huomiot henkilöstön asemasta ja/tai työnantajaedunvalvonnasta sekä 

eläkkeistä. 

 

Uudistuksen vaikutukset 

 

41. Miten arvioitte uudistuksen vaikuttavan oman taustaorganisaationne asemaan? 

 

Vastausehdotus  (osavastaus) 

 

Sote-työntekijöiden väheneminen vaikuttaa  keskusten ulkopuolla olevien kuntien 

verotulojen vähenemiseen keskittämisen ja etäpalveluiden seurauksena. 

 

42. Onko maakunnilla riittävät taloudelliset edellytykset suoriutua lakisääteisistä tehtävistä 

uudistuksen voimaan tultua? 

 

Vastausehdotus (osavastaus) 

Ei ole: Lapin erityisolosuhteita ei rahoituksessa ole riittävästi huomioitu. 

 

 

Uudistuksen tuki  

 

43. Mihin aiheisiin liittyvää valtakunnallista tukea katsotte tarvitsevanne sote- ja 

maakuntauudistusten alueelliseen toteutukseen? 

a. sote-integraatio 

b. talous 

c. hallinto ja johtaminen 

d. omaisuusjärjestelyt 

e. tietohallinto ja ICT 

f. viestintä ja osallisuus 

g. henkilöstösiirrot 

h. palvelutarpeen arviointi, tilaaminen 

i. muuta, mitä? 

 

 

Muut kysymykset 

 

 

44. Muut vapaamuotoiset huomiot hallituksen esitysluonnoksesta. 

 

45. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset.  

 

 

 

 
 

 


