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Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelas-
tustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 
 
Miehikkälän kunnanhallitus päättää antaa esitysluonnoksesta seuraavan lausunnon sekä liitteenä olevat vas-
taukset sosiaali- ja terveysministeriön kyselyyn:  
  
Yleisiä huomioita  
  
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistukselle on hallitusohjelmassa kirjattu 
ylevät ja tavoittelemisen arvoiset tavoitteet. Koska uudistukselle asetetut tavoitteet ovat Suomelle ja suoma-
laisille tärkeitä, kunnat olisi pitänyt ottaa uudistuksessa mukaan jo valmisteluvaiheessa. Uudistuksen onnis-
tuminen edellyttää sitä, että kuntien lausuntovaiheessa esille nostamat epäkohdat esitysluonnoksesta korja-
taan uudistuksen jatkovalmistelussa.  
  
Hallituksen esityksessä ehdottama uudistus merkitsee huomattavaa muutosta koko kuntatalouteen. Vaikka 
valmistelun lähtökohtana ja tavoitteena on ollut, että talouteen kohdistuvat muutokset nykytilaan verrattuna 
olisivat mahdollisimman pienet, niin näyttäisi, että sote-uudistuksessa iso osa kunnista jaetaan muutosten 
vaikutusten osalta voittajiin ja häviäjiin. Huomioitavaa on, että kuntakohtaisesti tarkasteltaessa uudistus ei 
saa johtaa kestämättömään tilanteeseen talouden osalta.  
  
Sote-palvelujen saatavuus ja saavutettavuus 
 
Miehikkälän kunnanhallitus pitää ensiarvoisen tärkeänä, että laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämi-
sestä on säädetty, ettei erityisesti matalalla kynnyksellä saatavia peruspalveluita viedä pois maakuntien 
reuna-alueilta ja siten aiheuteta kuntalaisten eriarvoisuutta palvelujen saatavuudessa ja saavutettavuudessa 
sekä lisätä terveyserojen kasvua. 
  
Sote-järjestämislain 11 §:ssä säädetään, että sote-maakunnan on laadittava taloutensa ja toimintansa suun-
nittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia osana sote-maakuntastrate-
giaa. Toisaalta 4 §:ssä säädetään palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. “Palveluja kootaan sote-
maakunnan alueella suurempiin kokonaisuuksiin silloin, kun palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen 
edellyttävät erityisosaamista tai kalliita investointeja tai kun palvelujen tarkoituksenmukainen, kustannus-
vaikuttava ja tehokas toteuttaminen edellyttävät sitä.” Maakunnan näkökulmasta palveluiden tarkoituksen-
mukainen, kustannusvaikuttava ja tehokas toteuttaminen voivat pahimmillaan tarkoittaa yksittäisen kunnan 
näkökulmasta sitä, että palvelut loittonevat asiakkaista tai tulkitaan asiaa niin, että ne voidaan korvata täy-
sin etävastaanottotoiminnalla, joidenkin maakunnan alueiden osalta.  
  

Liite 2 § 104 / kh 21.9.2020
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Sote-kustannusten kasvun hillinnässä on erityisen tärkeää, että ihminen pääsee oikeaan hoitoon tarpeeksi 
ajoissa. Palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden heikentyessä voi käydä niin, että ihminen ei hakeudu 
oma-aloitteisesti hoitoon vaan jää hoitamatta siihen asti, kunnes tarvitsee kalliita erikoissairaanhoidon pal-
veluita. 
 
Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla tulisi soveltaa myös Ky-
menlaakson sote-maakuntaan, jonka seurauksena Kymenlaakson sote-maakunta olisi myös osa HUS-maa-
kuntayhtymää. Tällä vaihtoehdolla turvattaisiin Kymenlaakson sote-maakunnan vaativan erikoissairaanhoi-
don palvelut. 
 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen  
  
Sote-järjestämislain 6 ja 7 §:issä on määritelty hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa ja sote-maa-
kunnassa. Nykyisellään Kymenlaaksossa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevät yhteistyössä kun-
nat ja yhteinen sote-kuntayhtymä, Kymsote. Kuntayhtymän ja kuntien tavoitteet ovat yhtäläiset, sillä kunta-
yhtymähän toimii omistajakuntiensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistavoitteiden mukaisesti. Sote-uu-
distuksen jälkeen tästä työstä vastaavat kunta ja sote-maakunta. Kunnan ja sote-maakunnan näkemykset ja 
painotukset siinä, miten hyvinvointia ja terveyttä pitäisi edistää voivat olla erilaiset. Se voi johtua esimerkiksi 
siitä, että sote-maakunnan yhden väkimäärältään pienen kunnan tilanne ja tarve poikkeaa merkittävästi 
muista kunnista. Näin ollen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä on vaarana siiloutuminen eli kunta ja 
sote-maakunta tekevät irrallista ja eriävää työtä ja yhteistyö, josta sote-järjestämislaissa puhutaan, on lä-
hinnä näennäistä, jos sitäkään. 
  
Sote-maakunnan rahoitus  
 
Miehikkälän kunnanhallitus katsoo, että Kymenlaakson sote-maakunnan rahoituksen tulisi vastata alueen 
sote-palvelujen tarvetta. Kymenlaakson kunnissa ikääntyneiden määrä kasvaa nopeimmin Suomessa ja Mie-
hikkälä on Kymenlaakson ikääntynein kunta. Sote-maakunnan rahoituskriteerien tulee taata sille riittävät 
edellytykset tuottaa sote-palveluja maakunnan alueella. Kymenlaakson osalta maakunnalle siirtyvien kustan-
nusten ja sote-maakunnan laskennallisen rahoituksen välillä on suuri epäsuhta. Tämä epäsuhta toistuu myös 
monien muiden maakuntien kohdalla. Kuten aikaisemman uudistuskierroksen yhteydessä, maakunnat jaet-
taisiin valmisteilla olevassa uudistuksessa selkeisiin häviäjiin ja voittajiin. Epäsuhta ei välttämättä johdu siitä, 
että palvelut olisivat ennen sote-uudistusta tuotettu epätarkoituksenmukaisesti ja tehottomasti vaan siitä, 
ettei esitetty rahoitusmalli kykene ottamaan huomioon riittävällä tavalla maakunnallisia erityispiirteitä, ku-
ten esim. vahva Kymenlaakson väestöllinen kaksinapaisuus. Maakunnan rahoituskriteereiksi ei ole nostettu 
riittävästi muuttujia, jotka kuvaavat olosuhdetekijöitä mm. köyhyysindeksi tulisi olla mukana yhtenä kritee-
rinä. 
 

Investointien osalta maakunnat ovat vahvassa ministeriöiden ohjauksessa ja se voi johtaa siihen, ettei maa-
kunta voi itsenäisesti toteuttaa tarpeellisiksi katsomiaan ja välttämättömiä investointeja. 
  
Kunnan rahoitus  
  
Miehikkälän kunnanhallitus toteaa, että sote-uudistuksen esitetyt vaikutukset tulisivat vääjäämättä johta-
maan joko vapaaehtoisiin tai pakkokuntaliitoksiin. Uudistuksen vaikutukset kuntien talouteen, rahoitusase-
maan sekä investointikykyyn ovat merkittävät. Uudistuksen viidentenä vuotena on saavutettu kuntien osalta 
uusi tasapainotila, jossa muutos on enintään +/- 100 euroa/asukas. Uutta tasapainotilaa verrataan uudistusta 
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edeltävään vuoteen eli vuoteen 2022. Uudessa tasapainotilanteessa vaarana on, että kuntien lakisääteisten 
palveluiden rahoitus ei ole riittävä. Uudistus voi monissa, etenkin pienissä, kunnissa johtaa siihen, että kun-
talaisen kokonaisverotus nousee. Toisaalta osassa kunnista voidaan jopa keventää verotusta. Uudistus voi 
siten, jopa vääjäämättömästi, johtaa verotuserojen repeämiseen. Tavoite siitä, ettei kenenkään verotusta 
kevennettäisi tai kiristettäisi uudistuksen seurauksena jää varmasti saavuttamatta.  
  
Uudistuksen myötä kuntien rahoitusasema heikkenee, kun kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alen-
nettaisiin uudistuksessa 12,63 %-yksikköä. Tämä tulopohjan kaventaminen heikentää jo itsessään investoin-
tikykyä. Lisäksi aiempien investointien velat (myös sote-kiinteistöihin kohdistuvat) jäävät kuntiin ts. suhteel-
linen velkaantuneisuus kasvaa. Suhteellinen velkaantuneisuus voi johtaa siihen, että lainarahan hinta nou-
see ja tätä kautta kuntien investointikyky heikkenee entisestään. Tällainen kehityskulku vaikuttaa paikallisiin 
investointeihin, jolla taas on vaikutuksena yhteiskuntaan laajemminkin. 
  
Kiinteistöt  
  
Uudistuksessa kuntien ja sopimuspalokuntien omistamat kiinteistöt jäisivät niiden omistukseen ja paloase-
mien nykyiset vuokrasopimukset siirtyvät nykyisin ehdoin sote-maakunnille siirtymäajaksi. Ehdotuksessa on 
esitetty, että maakuntien vuokrausvelvoite olisi 3 vuotta +1 optiovuosi.  
  
Kuntien kiinteistöriski muodostuu siitä, että vuokrausvelvoitteen (3 v.) jälkeen sote-maakunta katsoo, ettei 
se tarvitse kiinteistöä palvelutuotannossa ja eikä ko. kiinteistölle löydy uutta käyttötarkoitusta. Taloudellisen 
riskin suuruus muodostuu käyttämättä jäävän tilan ylläpitokustannuksista, mahdollisesta jäljellä olevasta in-
vestointivelasta sekä taseessa olevasta poistamattomasta hankintamenosta.  
  
On oletettavaa, että siirtymäajan jälkeen kiinteistöriskejä tulee realisoitumaan. Kokonaisuutena arvioiden, ja 
peilaten uudistuksessa kuntien rahoitusaseman heikennykseen, kuntien kiinteistöriskien kompensaatiosään-
tely ei ole rajoituksineen (0,7 %-yks.) riittävä.    
  
Tukipalvelut  
  
Kuntien yhteisten tukipalvelujen osalta työntekijä siirtyisi liikkeenluovutuksella sote-maakunnan palveluk-
seen, jos henkilön nykytehtävistä vähintään puolet kohdistuu kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tai pe-
lastustoimen palveluihin. Tukipalveluiksi katsotaan kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen 
toimintaa tukevat tehtävät kuten keskitetty ruokahuolto, siivous, laitehuolto, toimisto- ja hallintopalvelut, 
palkanlaskenta-, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut, kiinteistötoimi, tekniset palvelut sekä 
lääketieteelliset laboratoriot ja kuvantamispalvelut.  
  
Miehikkälän kunnanhallitus toteaa, että sote-tukipalveluiden (tehtävät ja henkilöstö) irrottaminen sekä siirto 
kunnasta sote-maakuntaan aiheuttaa erityisesti pienten kuntien osalta sen, että kuntaan jäljelle jäävän tuki-
palveluiden yksikkökustannukset nousevat, kun kunnan tuottamien palveluiden volyymimäärä pienenee. Ra-
vintopalveluissa tuotantotilat ovat yhteiset sote-tukipalveluilla sekä kuntaan jäävällä palvelulla, joten tässä-
kin asiassa kuntaan jää suuri uudelleenjärjestelypakko sote-uudistuksen vuoksi.  
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Liite: Vastaukset lausuntokyselyyn: 

Taustatiedot 

Onko vastaaja 

o kunta 

o sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tai yhteistoiminta-alue 

o maakunnan liitto 

o muu kuntayhtymä tai kuntien yhteistoimintaelin 

o valtion viranomainen 

o järjestö 

o joku muu 

 

Vastaajatahon virallinen nimi 

Miehikkälän kunta 

Vastauksen kirjanneen henkilön nimi ja mahdolliset yhteystiedot 

 

Viranomaisille: Lausuntovastauksen käsitelleen toimielimen nimi ja käsittelypäivämäärä 

Miehikkälän kunnanhallitus, 21.9.2020 

Kysymykset 

Kysymyksiä uudistuksen tavoitteista 

 
1. Voidaanko esityksellä kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä parantaa palvelujen yh-
denvertaista saatavuutta? Jos ei, niin miten ehdotusta tulisi siltä osin muuttaa? 

Uudistuksen tavoitteena oleva väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen edellyttää kui-
tenkin myös kuntien järjestämisvastuulle jäävien palvelujen ja niiden rahoituksen turvaamista, 
jotta tavoitteeseen olisi mahdollista päästä. Kuntien heikkenevä taloustilanne vaikuttaa suoraan 
kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen edellytyksiin. 
 
Sote-uudistuksessa ei oteta riittävästi huomioon alueiden ja erityisesti kuntien erilaisuutta sekä 
tätä kautta palvelutarpeen heterogeenisuutta. Tarvevakioidun rahoituksen tulee olla oikeuden-
mukainen ja huomioida alueiden erityispiirteet, jotka ovat syntyneet vuosien aikana 
 

2. Voidaanko esityksellä kehittää pelastustoimen palvelujen saatavuutta, yhdenmukaisuutta ja vai-
kuttavuutta valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti?  Varmistaako esitys pelastustoimen pe-
lastustoiminnan ja sosiaali- ja terveystoimen ensihoitopalvelujen synergiahyödyt? Jos ei, miten eh-
dotusta tulisi kehittää? 

- 
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3. Toteutuuko demokratia esityksessä riittävällä tavalla? Jos ei, miten esityksen kansanvaltaisuutta 
voisi vahvistaa? 

Tehtäviä koskevan päätösvallan siirtyminen vahvan kunnallisen itsehallinnon piiristä selvästi hei-
komman maakunnallisen itsehallinnon piiriin ei ole omiaan vahvistamaan yhteiskunnan kansan-
valtaisuutta. Maakunnilla tulisi olla itsenäisempi oikeus päättää palvelujen järjestämisestä ja esi-
merkiksi mahdollisuus sopia kuntien kanssa palvelujen järjestämisvastuusta alueellaan. 
 

Kysymyksiä sote-maakuntalaista 

 
4. Muodostaako sote-maakuntalaki tarkoituksenmukaisen yleislain tulevien sote-maakuntien hallin-
non ja talouden järjestämiselle? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

5. Sote-maakuntalain 6 §:ssä säädetään maakunnan mahdollisuudesta alueellaan ottaa hoitaak-
seen sen lakisääteisiä tehtäviä tukevia tehtäviä sekä harjoittaa vähäriskistä liiketoimintaa, joka tukee 
sen lakisääteisten tehtävien toteuttamista. Tukeeko ehdotettu sääntely maakunnan itsehallinnon to-
teuttamista? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

6. Sote-maakuntalain 5 luvussa säädetään sote-maakunnan asukkaiden osallistumisoikeuksista. 
Ovatko osallistumisoikeudet turvattu esityksessä riittävällä tavalla? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 
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7. Sote-maakuntalain 8 luvussa säädetään sote-maakuntien yhteistoiminnasta. Onko siitä esitetty 
säädettäväksi sote-maakuntien toiminnan ja yhteistyön näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

8. Sote-maakunnan talouden ohjaus perustuu erityisesti sote-maakuntalakiin ja sote-maakuntien ra-
hoituslakiin. Ohjaavatko sote-maakuntien rahoitusmalli ja sote-maakuntalain mukainen taloudenoh-
jausmekanismi sote-maakuntien taloudenhoitoa tarkoituksenmukaisella tavalla? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

9. Sote-maakuntalain 3 luvussa säädetään muun ohella sote-maakunnan lainanottovaltuudesta sekä 
investointien ohjauksesta koko julkisen talouden tasapainon huomioon ottavalla tavalla. Sote-maakun-
nille siirtyvien toimitilojen hallinnoinnista ei esitetä erikseen säädettäväksi. Turvaako ehdotettu inves-
tointien rahoitus- ja ohjausmalli tarpeellisten investointien toteuttamisen tarkoituksenmukaisella ta-
valla? Vastauksessa voi ottaa kantaa toimitilojen hallinnoinnin järjestämiseen paikallisella, alueellisella 
tai valtakunnallisella tasolla. 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

10. Maakuntalain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele vastaukseen, mihin pykälään 
muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen muutosehdotusta. Tee näin jokaisen pykälän 
kohdalla, jota kommentoit. 

- 
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11. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntalaista. 

Maakuntalaissa tulisi sallia maakunnille ja kunnille mahdollisuus sopia tehtävien järjestämisvas-
tuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle ja päinvastoin.  

Kunnan ja sote-maakunnan välisen yhteistyön varmistamiseen ei lakiluonnoksessa ole kiinnitetty 
riittävästi huomiota, eikä esitetty säädös yksistään turvaa tämän edellyttämien yhteistyörakentei-
den ja toimintamallien muodostumista. Esitetystä tulisi täydentää siten, että neuvotteluvelvoit-
teen lisäksi sote-maakunnan ja kuntien tulisi sopia yhteistyön edellyttämistä yhteistoimintaraken-
teista, toimintamalleista sekä yhteistyön edellyttämästä tiedonkulusta.  

Erityisen tärkeää yhteistyö on sote-maakunnan ja kunnan yhteisillä asiakaspinnoilla, joissa vai-
kuttavalla yhteistyöllä on mahdollista edistää asiakkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä hillitä niin 
kunnan kuin sote-maakunnan kustannusten kasvua.  

Sote-maakuntien rahoituksen riittävyys niiden vastuulla olevien palveluiden järjestämiseen on 
tärkeää myös kuntien näkökulmasta. Maakuntien ja kuntien rahoitus on osa julkisen talouden 
kokonaisuutta. Julkisen talouden suunnitelmaa valmisteltaessa yhden sektorin rahoitusongelmat 
väistämättä vaikuttavat myös muihin sektoreihin määriteltäessä eri sektoreiden rahoitusosuuksia 
ja haettaessa tasapainoa julkiseen talouteen. 

Maakunnan toiminnan ja investointien valtionohjaus on voimakasta, mikä johtuu siitä, että maa-
kuntien rahoitus on miltei kokonaan valtionrahoitusta. Toimintaa sääntelevä lainsäädäntö ja val-
tion maakuntiin kohdistuva hallinnollinen ohjaus määrittelevät pitkälti yleiskatteellisen rahoituk-
sen käyttöä. Maakunnan ohjausjärjestelmään sisältyykin ongelmia maakuntien itsehallinnon nä-
kökulmasta.  

Kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista 

 

12. Muodostaako sote-järjestämislaki tarkoituksenmukaisen yleislain julkisen sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämiselle? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

13. Turvaavatko sote-järjestämislain säännökset sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisen saa-
tavuuden? 

o kyllä 

o kyllä pääosin  

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 
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14. Varmistaako laissa esitetty tehtävien määrittely kunnan ja maakunnan osalta väestön hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisen toteutumisen? ” 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

15. Turvaako 8 §:n sääntely sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun toteutumisen riittävällä 
ja tarkoituksenmukaisella tavalla? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

16. Onko 12 §:n sääntely ostopalvelujen hankkimisesta ja 12 a §:n sääntely vuokratyövoiman käy-
töstä tarkoituksenmukainen ja toteutettavissa käytännössä? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

17. Ovatko 13 §:n mukaiset yksityistä palveluntuottajaa koskevat vaatimukset perusteltuja 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 
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18. Onko 16 §:n sääntely yksityisen palveluntuottajan alihankinnasta tarkoituksenmukainen ja toteutet-
tavissa käytännössä? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

19. Onko sote-maakuntien yhteistyöaluetta ja yhteistyösopimusta koskeva 33–36 §:n sääntely kokonai-
suudessaan tarkoituksenmukainen? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

20. Turvaako 37 §:n sääntely kaksikielisten sote-maakuntien yhteistyöstä osaltaan ruotsinkielisten pal-
veluiden saatavuuden? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

21. Onko 49 §:n sääntely valmiuskeskuksesta tarkoituksenmukainen ja perusteltu? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 
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22. Minkä sote-maakunnan tehtäväksi tulisi säätää ruotsinkielisten palvelujen kehittämisen tukeminen 
(31 §) koko maassa?  

- 

 

23. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele vas-
taukseen, mihin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen muutosehdotusta. 
Tee näin jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit. 

- 
24. Muut vapaamuotoiset huomiot sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista. 

- 

Kysymyksiä pelastustoimen järjestämislaista 

 
25. Lain 8 §:ssä ehdotetaan säädettävän pelastustoimen järjestämisen valtakunnallisista tavoit-
teista. Säännöksessä luetellaan asiat, jotka valtakunnallisissa strategisissa tavoitteissa on määritel-
tävä. Luettelo ei ole tyhjentävä. Ovatko säännöksessä luetellut kohdat tarkoituksenmukaisia? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

26. Mikä pitäisi lisätä/mikä pitäisi poistaa? 

- 
 

27. Lain 13 §:ssä ehdotetaan säädettävän sote-maakunnan seuranta- ja arviointivelvollisuudesta. 
Lisäksi lain 16 §:ssä ehdotetaan säädettävän sote-maakunnan pelastustoimen omavalvonnasta. 
Onko sote-maakunnille ehdotettu seuranta-, arviointi- ja omavalvontakokonaisuus tarkoituksenmu-
kainen? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 
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28. Pelastustoimen järjestämislain 5 pykälässä säädetään tehtävien kokoaminen suurempiin koko-
naisuuksiin, jos se on välttämätöntä palvelujen saatavuuden, yhdenmukaisuuden tai laadun turvaa-
miseksi taikka tehtävien vaativuuden tai niistä johtuvien suurten kustannusten perusteella. Ovatko 
säännöksessä esitetyt koottavat tehtävät perusteltuja? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

29. Mitä kansainvälisessä pelastustoiminnassa hyödynnettäviä erityisresursseja (kalusto, muodostel-
mat) olisi tarkoituksenmukaista koota jonkun maakunnan/maakuntien hoidettavaksi? 

- 
 

30. Mitä kansainvälisen avunannon ja vastaanottamisen edellyttämiä toimintoja (hälyttäminen, varus-
taminen jne.) olisi tarkoituksenmukaista koota johonkin maakuntaan/maakuntiin ja jos kyllä, mihin 
maakuntaan/maakuntiin? 

- 

Jo nykyisen järjestelmän puitteissa kansainvälisissä pelastustoimen tehtävissä tarvittavia kalustoja 
on keskitetty. Muodostelmien osalta voidaan käytännössä hyödyntää henkilöresursseja riippumatta 
niiden maantieteellisestä sijainnista. 

- 
 

31. Pelastustoimen järjestämislain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele vastaukseen, 
mihin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen muutosehdotusta. Tee näin 
jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit. 

- 
 

32. Muut vapaamuotoiset huomiot pelastustoimen järjestämislaista. 

Pelastustoimen tilannekeskustoiminta tulisi Suomessa keskittää yhteen paikkaan. Kymenlaak-
son pelastuslaitos on toiminut tehokkaasti liikelaitoksena, liikelaitosmalli olisi perusteltua mahdol-
listaa myös tulevassa maakuntauudistuksessa. Lakiin tulisi myös nostaa pelastustoimen asema 
tulevassa maakunnassa. Eli pelastustoimi on oma erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa 
rinnakkainen toimiala. 
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Kysymyksiä voimaanpanolaista 

 
33. Sote-maakuntien aluejaon pohjana on kuntaperusteinen maakuntajako, josta säädetään voi-
maanpanolain 5 §:ssä. Onko ehdotettu aluejako tarkoituksenmukainen sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä pelastustoimen järjestämisen näkökulmasta? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

 

 

34. Sote-maakuntarakennelain 3 §:n mukaan maakuntajako toimii nykyiseen tapaan myös muiden 
valtion aluejakojen perustana. Lisäksi maakuntajako toimii maakuntien liittojen toimialuejaon poh-
jana. Onko ehdotettu 5 §:n mukainen aluejako tarkoituksenmukainen muun aluehallinnon näkökul-
masta? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

 

 

35. Lakiehdotuksessa Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakuntia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava siirtyisivät Etelä-Savosta Pohjois-Savoon. Muutos 
vaikuttaa sekä sote-maakuntaan että valtion aluejakojen pohjana olevaan maakuntajakoon. Mihin 
maakuntaan näiden kuntien tulisi kuulua ja mitä vaikutuksia vaihtoehdoilla olisi lausunnonantajan 
toimintaa: 

o Etelä-Savon maakuntaan 

o Pohjois-Savon maakuntaan 

Ei kantaa 
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36. Lakiehdotuksessa Uudenmaan maakunnan alueella sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 
vastaisi neljä sote-maakuntaa (Itä-Uusimaan sote-maakunta, Keski-Uusimaan sote-maakunta, Länsi-
Uusimaan sote-maakunta, Vantaa-Keravan sote-maakunta) sekä Helsingin kaupunki, joka ei kuuluisi 
mihinkään sote-maakuntaan. Muiden aluejakojen osalta Uudenmaan nykyinen maakunta olisi yksi 
kokonaisuus. Onko ehdotettu sääntely aluejakojen näkökulmasta tarkoituksenmukainen? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

 

37. Turvaako väliaikaisten toimielinten kokoonpano ja laissa säädetyt tehtävät uudistuksen toimeen-
panon (7 - 8 §)? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

 

 

38. Voimaanpanolain 4 luvun mukaan sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymät, sosiaali- 
ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviin liittyvä kuntien ja eräiden kuntayhtymien irtain 
omaisuus, lomapalkkavelka ja sopimukset siirtyvät sote-maakunnille. Kuntien toimitilat ja kiinteistöt 
jäävät kuntien omistukseen. Onko omaisuusjärjestelyjä koskeva ratkaisu hyväksyttävä? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 
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39. Voimaanpanolain 4 luvussa säädetään kuntien oikeudesta saada valtiolta korvaus uudistukseen 
liittyvien omaisuusjärjestelyjen aiheuttamista välittömistä kustannuksista sekä korvausmenettelystä. 
Korvaus kohdistuisi ensisijaisesti kunnille ja kuntayhtymille jääviin omaisuuseriin, esimerkiksi siirtymä-
ajan jälkeen käytöstä poistuvien toimitilojen kustannuksiin. Onko kompensaatiosääntely hyväksyttävä? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

40. Voimaanpanolain 17 §:n mukaan kunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palve-
luja tuottavissa organisaatioissa työskentelevä henkilöstö siirtyisi maakuntien palvelukseen liikkeen-
luovutuksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstö, joka muualla kunnan hallinnossa tai tukipal-
veluissa tekee pääasiallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä, siirtyisi maakuntien palvelukseen. 
Onko henkilöstön siirtymisestä esitetty säädettäväksi henkilöstön aseman näkökulmasta tarkoituksen-
mukaisesti? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

41. Onko 28 §:n mukainen ulkoistamissopimusten mitättömyyttä koskeva sääntely perusteltu ja tur-
vaako se osapuolten aseman riittävästi? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

42. Turvaako Kårkullan toiminnan jakamista koskevat ehdotukset sen toiminnan jatkuvuuden sote-maa-
kuntien toimintana? 

- 
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43. Uudistus tulisi ehdotuksen mukaan voimaan vuoden 2023 alusta. Onko uudistus toteutettavissa uu-
distuksessa ehdotetussa aikataulussa? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

44. Voimaanpanolain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele vastaukseen, mihin pykälään 
muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen muutosehdotusta. Tee näin jokaisen pykälän 
kohdalla, jota kommentoit. 

- 
45. Muut vapaamuotoiset huomiot voimaanpanolaista. 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kysymyksiä maakuntien rahoituslaista 

 
46. Valtio rahoittaa pääosin perustettavien sote-maakuntien toiminnan, eli vastuu sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden ja pelastustoimen rahoittamisesta osoitetaan valtiolle. Onko ratkaisu uudistuksen 
tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukainen? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 
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47. Valtion rahoituksen taso kullekin varainhoitovuodelle perustuu lähtökohtaisesti sote-maakuntien 
edellisen vuoden laskennallisiin kustannuksiin. Valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain arvi-
oidun palvelutarpeen muutoksen (7§), kustannustason (hintojen) (8 §), tehtävämuutosten (9 §) sekä 
toteutuneiden kustannusten perusteella (10 §). Palvelutarpeen muutoksen osalta esitykseen sisältyy 
valtion rahoituksen kasvua osittain hillitsevä tekijä siten, että arvioidusta tarpeen muutoksesta huo-
mioidaan 80 %:n osuus kolmannesta vuodesta lähtien (36 §). Lisäksi sote-maakunnalla on oikeus 
lisärahoitukseen, edellyttäen, että lain 11 §:ssä tarkoitetut edellytykset täyttyvät. Onko sote-maakun-
nilla riittävät taloudelliset edellytykset suoriutua lakisääteisistä tehtävistä? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

 

48. Ovatko sote-maakuntien valtion rahoituksen sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien rahoituk-
sen määräytymistekijät (luku 3) ja niiden painokertoimet perusteltuja? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

 

49. Ovatko sote-maakuntien valtion rahoituksen pelastustoimen tehtävien rahoituksen määräyty-
mistekijät (luku 4) ja niiden painokertoimet perusteltuja? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 
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50. Sote-maakunnan rahoituksessa otetaan huomioon siirtymätasauksena laskennallisten kustannus-
ten mukaisen rahoituksen ja sote-maakunnan alueen kuntien toteutuneiden kustannusten erotus si-
ten, että muutosta rajataan 7 vuoden ajan vuosittain porrastetusti kasvaen. Enimmäismuutos rajataan 
toistaiseksi pysyvästi enintään +/-150 euroon asukasta kohden vuodesta 2029 lähtien (35 §).  

 

a) Onko maakuntien rahoitukselle vuosille 2023–2029 esitetty siirtymäaika riittävä? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

 

b) Onko toistaiseksi pysyvä enimmäismuutostasaus kannatettava? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

51. Valtion rahoitus maksetaan sote-maakunnalle kuukausittain viimeistään kuukauden ensimmäisenä 
päivänä. Varainhoitovuoden tammikuussa ja kesäkuussa maksetaan molempina 2/12 koko vuoden 
rahoituksesta ja muina kuukausina jäljelle jäävä rahoitus yhtä suurina erinä (25 §). Sen lisäksi vuoden 
2023 rahoituksen tammikuun maksuerästä puolet maksetaan sote-maakunnalle vuoden 2022 joulu-
kuun 1 päivänä (37 §). Onko rahoituksen maksatuksen aikataulu maksuvalmiuden ja kassan hallinnan 
kannalta tarkoituksenmukainen? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei 

o ei pääosin 

o ei kantaa 
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52. Maakuntien rahoituslain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele vastaukseen, mihin py-
kälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen muutosehdotusta. Tee näin jokaisen 
pykälän kohdalla, jota kommentoit. 

- 
 

53. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntien rahoituslaista. 

- 
 

Kysymyksiä muista lakiluonnoksista 

Kuntien rahoitusta koskeva lainsäädäntö 
54. Ovatko valtionosuusjärjestelmään esitetyt, sote-uudistuksesta aiheutuvien merkittävien kunta-
kohtaisten muutosten lieventämiseksi esitetyt tasausjärjestelyt hyväksyttäviä ja riittäviä (laki kunnan 
peruspalvelujen valtionosuudesta 29 ja 30 §)? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

55. Ovatko valtionosuuskriteerit sekä niiden painotukset yleisesti ottaen perusteltuja (laki kunnan 
peruspalvelujen valtionosuudesta, luku 2 sekä luonnos valtioneuvoston asetukseksi kunnan perus-
palvelujen valtionosuudesta)? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

56. Kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele 
vastaukseen, mihin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen muutosehdo-
tusta. Tee näin jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit. 

- 
 

57. Muut vapaamuotoiset huomiot kuntien rahoitusta koskevasta lainsäädännöstä. 

Uudistuksessa veronmaksajan ja valtion asema on kiinnitetty. Myös maakunnat aloittavat toimin-
tansa kunnista siirtyviä kustannuksia vastaavilla tuloilla. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa kaikki uu-
distuksesta aiheutuvat talouden muutosvaikutukset kohdistuvat kuntiin ja kuntatalous toimii näiden 
muutosvaikutusten tasaajana. 
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Verolainsäädäntö 

 
58. Pidättekö maakuntien rahoituksen keräämiseksi esitettyjä verojärjestelmän muutoksia hyväksyt-
tävinä? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

 

59. Verolainsäädännön pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele vastaukseen, mihin pykä-
lään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen muutosehdotusta. Tee näin jokaisen 
pykälän kohdalla, jota kommentoit. 

- 
 

60. Vapaamuotoiset huomiot verolainsäädännöstä. 

- 
 

 

 

Maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskeva lainsäädäntö 

 
61. Kunnallista henkilöstöä koskevan lainsäädännön soveltamisalaa ehdotetaan muutettavaksi kos-
kemaan myös maakuntien henkilöstöä. Maakuntien työnantajaedunvalvontaa hoitaisi uudella lailla 
säädettävä Kunta- ja maakuntatyönantajat KT. Onko henkilöstön asemasta ja työnantajaedunval-
vonnasta esitetty säädettäväksi tarkoituksenmukaisesti? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 
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62. Onko eläkkeiden rahoittamisesta esitetty säädettäväksi tarkoituksenmukaisesti? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

63. Vapaamuotoiset huomiot henkilöstön asemasta ja/tai työnantajaedunvalvonnasta sekä eläk-
keistä. 

- 
 

 

Uusimaa-laki 

 
64. Turvaako Uudenmaan erillislaki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen alueella yhdenvertai-
sesti muuhun maahan verrattuna? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

 

65. Turvaavatko HUSin lakisääteisiä tehtäviä koskevat säännökset erikoissairaanhoidon järjestämi-
sen sekä yliopistollisen sairaalan tutkimus-, kehittämis- ja opetustehtävät (5 §)? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 
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66. Onko terveydenhuollon järjestämisvastuun jakautumisesta Uudellamaalla esitetty säädettäväksi 
tarkoituksenmukaisesti (Uudenmaan sote-maakuntien ja Helsingin kaupungin ensisijainen järjestä-
misvastuu, HUSin lakisääteiset tehtävät ja HUS-järjestämissopimus; 4, 5 ja 10 §)? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

67. Ovatko Helsingin kaupungin talouden eriyttämistä koskevat säännökset tarkoituksenmukaisia ja 
riittäviä turvaamaan toiminnan vertailtavuuden muuhun maahan nähden (5 luku)? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

68. Uusimaa-lain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele vastaukseen, mihin pykälään 
muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen muutosehdotusta. Tee näin jokaisen pykälän 
kohdalla, jota kommentoit. 

- 
 

69.  Vapaamuotoiset huomiot Uudenmaan erillislaista? 

Lakia sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla tulisi sovel-
taa myös Kymenlaakson sote-maakuntaan, jonka seurauksena Kymenlaakson sote-maakunta 
olisi myös osa HUS-maakuntayhtymää. Tällä vaihtoehdolla turvattaisiin Kymenlaakson sote-
maakunnan vaativan erikoissairaanhoidon palvelut. 
 
 

Yleishallintoa koskevat lait 

 
70. Yleishallintoa koskevien lakien pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele vastaukseen, 
mihin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen muutosehdotusta. Tee näin 
jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit. 

- 
 

71. Vapaamuotoiset huomiot yleishallintoa koskevasta lainsäädännöstä. 

- 
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Kysymyksiä sote-maakuntarakennelaista 

 
72. Sote-maakuntarakennelaissa säädetään maakuntajaosta, joka toimii myös sote-maakuntien alu-
eiden pohjana. Lisäksi laissa säädetään sote-maakuntien muuttamisesta, joka johtaa myös vastaa-
valla alueella maakuntajaon muutokseen. Onko esitetty sote-maakuntien ja niiden pohjana olevan 
maakuntajaon suhde sekä jaon muutosprosessi kriteereineen selkeä ja tarkoituksenmukainen ot-
taen huomioon maakuntajaon merkityksen muille aluejaoille? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

 

73. Pidättekö esitettyjä edellytyksiä sote-maakuntien muuttamiseksi tarkoituksenmukaisena sosiaali- 
ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen näkökulmasta? (erityisesti sote-maakuntarakennelain 2, 5 
ja 10 §:t) 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

 

74. Sote-maakuntarakennelain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele vastaukseen, mi-
hin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero ennen muutosehdotusta. Tee näin 
jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit. 

- 
 
 

75.  Muut vapaamuotoiset huomiot sote-maakuntarakennelaista. 

- 
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Maakuntien ohjaus 

 
76. Valtion ohjausta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että pelastustoimen järjestämisessä vahvis-
tettaisiin. Onko tämä uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta perusteltua? 

o kyllä  

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

 

77. Ministeriöt ja maakunta kävisivät vuotuiset neuvottelut, joissa tarkasteltaisiin maakunnan toimin-
taa ja taloutta toteumatietojen ja ennusteiden näkökulmasta. Lisäksi erilliset ohjausneuvottelut käy-
täisiin vuosittain yhteistyöaluekohtaisesti. Onko neuvottelujen tavoite ja käsiteltävä asiakokonaisuus 
tarkoituksenmukainen? 

o kyllä  

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

 

78. Maakuntien ja valtioneuvoston välille suunnitellaan ministeriöiden ja järjestämisvastuussa olevien 
tahojen vuorovaikutukseen perustuvaa aktiivista ohjausta, joka perustuisi avoimeen näkemysten ja 
tietojen vaihtoon sekä järjestäjien toiminnan ja talouden jatkuvaluonteiseen arviointiin. Onko ohjaus-
malli uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta perusteltu? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 
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Uudistuksen vaikutukset 
 

79. Vaikutusten arvioinnissa on kuvattu ehdotuksen keskeiset vaikutukset. Miltä osin vaikutusten 
arviointia olisi korjattava, tarkennettava tai täydennettävä? 

Uudistuksen kuntavaikutusten arviointia mm. kuntien rooliin, toimintaan, talouteen ja elinvoimaan ei 
voida pitää riittävänä. Uudistuksesta aiheutuvat merkittävimmät talouden muutosvaikutukset kohdis-
tuvat kuntatalouteen ja ne voivat aiheuttaa suuria muutoksia kunnan verotulojen ja valtionosuuksien 
suhteeseen, kuntien talouden tasapainoon ja rahoitusasemaan.  

 

80. Onko uudistuksen muutoskustannukset tunnistettu ja arvioitu asianmukaisesti? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin  

o ei 

o ei kantaa 

 

81. Uudistuksesta aiheutuvia ICT:n ja tiedonhallinnan muutoskustannuksia on arvioitu hallituksen 
esityksen vaikutusarvioinneissa edellisen vaalikauden maakunta- ja sote-valmistelussa tunnistettu-
jen kustannusarvioiden perusteella. Millaisia tarkennuksia ja täydennyksiä nyt esitettyihin arvioihin 
tulisi tehdä? 

- 

 

82. Näkemyksenne muista mahdollisista ICT- ja digiasioihin liittyvistä vaikutuksista ehdotetussa pal-
velurakenteessa? 

- 
 

83. Minkälaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyviä vaikutuksia järjestämisvastuuseen ja 
ostopalveluihin liittyvästä täsmentävästä sääntelystä sote-maakunnille aiheutuisi (liittyen esimerkiksi 
palvelurakenteen muuttumiseen tai palvelutuotannosta aiheutuviin kustannuksiin): 

 

a) vuosina 2021-2022? 
- 

b) vuosina 2023-2024? 
- 

c) vuodesta 2025 alkaen? 
- 
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84. Osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevista sote-maakunnille siirtyvistä hankintasopi-
muksista saattaisi olla uusien säännösten nojalla mitättömiä. Sote-maakunta olisi velvollinen korvaa-
maan palveluntuottajille sopimusten mitätöitymisen takia hyödyttömäksi jäävät investoinnit. Minkälai-
sia vaikutuksia lakisääteisestä mitättömyydestä aiheutuisi sote-maakunnille tai yksityisille palvelun-
tuottajille? 

 

a) vuosina 2021-2022? 

- 
 

b) vuosina 2023-2024? 

Seurauksia on erittäin vaikea arvioida, koska etukäteen ei voi arvioida, miten maakunnat tulkitsevat 
mitättömyyttä koskevaa säännöstä. Ehdotettu säännös jättää hyvin paljon harkintavaltaa sekä maa-
kunnalle että ministeriölle. 

c) vuodesta 2025 alkaen? 

- 
 

 

85. a) Tulisiko arvionne mukaan sote-maakunnille siirtyviä hankintasopimuksia mitätöitymään järjes-
tämisvastuuta ja ostopalveluja koskevan sääntelyn nojalla? 

o kyllä 

o ei 

 

b) jos kyllä, mikä olisi mitätöityvien sopimusten euromääräinen arvo? 

 

c) liittyisikö arvionne mukaan mitätöityviin sopimuksiin yksityisille palveluntuottajille hyödyttömiksi 
jääviä investointeja, mitä nämä välittömät hyödyttömäksi jäävät investoinnit olisivat ja kuinka suurista 
menetyksistä olisi kyse? 
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Uudistuksen toimeenpanon tuki 

86. Mihin aiheisiin liittyvää valtakunnallista tukea katsotte tarvitsevanne sote- ja maakuntauudistuk-
sen alueelliseen toteutukseen? 

o sote-integraatio 

o palvelutarpeen arviointi 

o hallinto ja johtaminen 

o henkilöstösiirrot 

o talous 

o omaisuusjärjestelyt 

o tietohallinto ja ICT 

o viestintä ja osallisuus 

 

muuta, mitä? 

 

Muut kysymykset 

87. Mahdolliset ehdotukset käsitteen ”sote-maakunta” korvaamiseksi jollain muulla käsitteellä. 

- 
 

88. Ehdotus sote-maakuntanne nimeksi. 

- 
 

89. Muut vapaamuotoiset huomiot hallituksen esitysluonnoksesta. 

- 
 

90. Muut yksilöidyt säädösmuutosehdotukset. 

- 
 

 
 
 


