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Kysymykset 

Kysymyksiä uudistuksen tavoitteista 

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

Kyllä. Täysin yhdenvertaiseksi palvelujen saatavuutta ei maassamme ole 
mahdollista edes saada. Pitkä matka palvelua tarjoavaan palvelupisteeseen tulee 
myös palvelun tosiasiallisen saannin esteeksi. Tätä estettä on mahdollista 
madaltaa kustantamalla palvelun käyttäjälle matkustuksesta aiheutuvat kulut ilman 
korkeita omavastuuosuuksia. 



 

2. Voidaanko esityksellä kehittää pelastustoimen palvelujen saatavuutta, 
yhdenmukaisuutta ja vaikuttavuutta valtakunnallisesti, alueellisesti ja 
paikallisesti?  Varmistaako esitys pelastustoimen pelastustoiminnan ja 
sosiaali- ja terveystoimen ensihoitopalvelujen synergiahyödyt? Jos ei, miten 
ehdotusta tulisi kehittää? 

Kyllä. Nyt melko itsenäisesti toimivat pelastuslaitokset saadaan paremmin yhteisen 
johdon ohjaukseen ja alaisuuteen. Maakuntien välisellä yhteistyöllä saavutetaan 
myös synergiaetuja. Ensihoitopalvelujen saaminen samaan organisaatioon 
sosiaali- ja terveystoimen kanssa selkeyttää myös toimintaa. 

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

Maakunnan asukasmäärän suhteen demokratia toteutuu, mutta ei väestön 
alueellisen jakautumisen suhteen. Maakuntavaltuustoon valittavat edustajat tulevat 
pääasiassa suurista kunnista. Pienten kuntien asukkaiden ääni ei kuulu 
päätöksenteossa.  

Jos vaalijärjestelmää muutettaisiin niin, että jokaisesta kunnasta olisi ainakin yksi 
kiintiöedustaja maakuntavaltuustossa, niin silloin pienten kuntien asukkaiden ääni 
kuuluisi. Onko kaikkien kuntien sitten saatava edustajaa maakuntavaltuustoon?  
Se tulee todennäköisesti kasvattamaan maakuntavaltuutettujen lukumäärää ja se 
tulee todennäköisesti luomaan maakuntavaltuustoihin poliittisten ryhmien lisäksi 
muitakin ryhmiä. 

   

TÄSTÄ ALKAVAT YKSITYISKOHTAISET 
KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. 
SUPERIN KOMMENTIT LIHAVOITUINA. 

Kysymyksiä sote-maakuntalaista 

4. Muodostaako sote-maakuntalaki tarkoituksenmukaisen yleislain tulevien sote-
maakuntien hallinnon 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 hoitaakseen sen lakisääteisiä tehtäviä tukevia tehtäviä sekä harjoittaa 
vähäriskistä liiketoimintaa, joka tukee sen lakisääteisten tehtävien toteuttamista. 
Tukeeko ehdotettu sääntely maakunnan itsehallinnon toteuttamista? 

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 

 

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 rahoituslakiin. Ohjaavatko sote-maakuntien rahoitusmalli ja sote-
maakuntalain mukainen taloudenohjausmekanismi 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-maakunnille siirtyvien toimitilojen 
hallinnoinnista ei esitetä erikseen säädettäväksi. Turvaako ehdotettu investointien 
rahoitus- ja ohjausmalli tarpeellisten investointien toteuttamisen 
tarkoituksenmukaisella tavalla? 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. 

- 

11. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntalaista. 

Lain 6 §:n määritelmä vähäriskisestä toiminnasta on konkretisoitava 
esimerkkien avulla. Nyt ilmaus jää liian avoimeksi ja se tulee aiheuttamaan liian 
suurta epäselvyyttä toimintaan jatkossa. 

Maakunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet on turvattu 
laissa, mutta todellista valtaa maakunnan asukkaat voivat käyttää ainoastaan 
vaalissa, missä valitaan maakuntavaltuustoon edustajat. Asukkaiden 
kuulemisella ja esitetyillä mielipiteillä ei ole sitovuutta eikä todellista 
ohjausvaikutustakaan, vaan ne ovat ainoastaan neuvoa antavia. 

Maakuntavaltuuston kautta ja maakunnan asukasmäärän suhteen demokratia 
toteutuu, mutta ei väestön alueellisen jakautumisen suhteen. 
Maakuntavaltuustoon valittavat edustajat tulevat pääasiassa suurista kunnista. 
Pienten kuntien asukkaiden ääni ei kuulu päätöksenteossa.  

Jos vaalijärjestelmää muutettaisiin niin, että jokaisesta kunnasta olisi ainakin 
yksi kiintiöedustaja maakuntavaltuustossa, niin silloin pienten kuntien 
asukkaiden ääni kuuluisi paremmin. Jos jokaisesta kunnasta tulisi vähintään 
yksi edustaja maakuntavaltuustoon, niin se todennäköisesti kasvattaisi myös 



maakuntavaltuutettujen lukumäärää ja se myös todennäköisesti synnyttäisi 
maakuntavaltuustoihin poliittisten ryhmien lisäksi muitakin ryhmiä.   

 

 

Kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista 

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

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

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

o kyllä 

o kyllä pääosin  

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

14. Varmistaako laissa esitetty tehtävien määrittely kunnan ja maakunnan osalta 
väestön hyvinvoinnin 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 käytöstä 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 

 

18. Onko 16 §:n sääntely yksityisen palveluntuottajan alihankinnasta 
tarkoituksenmukainen ja toteutettavissa 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 kokonaisuudessaan 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 palveluiden 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 

 

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

- 

 

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

- 



24. Muut vapaamuotoiset huomiot sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista. 

 

Vuokratyövoiman määrän osalta on joka tilanteessa kuitenkin varmistettava se, 
että maakunta pystyy hoitamaan palvelun myös omana toimintanaan. Tämä 
asettaa voimakkaat rajoitukset vuokratyövoiman määrälle. 

Käytännössä rajanveto ostopalvelujen hankinnassa on vaikea, vaikka laki 
edellyttää sitä, että sotemaakunnan on kaikissa tilanteissa pystyttävä 
järjestämään palvelut omana toimintanaan.  

Palveluntuottajien alihankintaketjut ovat hankalia ja vastuukysymykset myös 
hämärtyvät. Jos alihankinta sitten kokonaan kiellettäisiin ja ostopalvelutoiminta 
sallittaisiin, niin siinä tapauksessa vain suuret yksityiset yritykset pystyisivät 
toimimaan tässä järjestelmässä tukemassa julkista sektoria. 

Laki ei määrittele sitä, miltä etäisyydeltä palvelut tulisi olla saatavilla. Miten 
asiakkaille korvataan kulkeminen? Miten työntekijöille turvataan se, että 
työpaikat eivät karkaa liian kauas asumispaikasta ja nykyisestä työpaikasta?  

Omavalvonta olisi saatava läpinäkyväksi ja silloin se tarkoittaisi myös sitä, että 
jokaisen yksikön omavalvontasuunnitelma olisi julkisesti nähtävillä netissä. 
Tällöin työntekijät, asiakkaat, asiakkaan omaiset ja kaikki muutkin kansalaiset 
näkisivät toimintayksikön tarjoaman palvelutason, turvallisuuden ym seikat. 
Avoimuus lisäisi turvallisuutta ja vähentäisi myös viranomaisvalvonnan tarvetta. 
Valvontaviranomaisten valvontatoiminnassa antamat päätökset olisi myös 
oltava julkisesti nähtävillä netissä.  

 

 

Kysymyksiä pelastustoimen järjestämislaista 

25. Lain 8 §:ssä ehdotetaan säädettävän pelastustoimen järjestämisen 
valtakunnallisista tavoitteista. Säännöksessä luetellaan asiat, jotka 
valtakunnallisissa strategisissa tavoitteissa on määriteltävä. 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 tarkoituksenmukainen? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

28. Pelastustoimen järjestämislain 5 pykälässä säädetään tehtävien kokoaminen 
suurempiin kokonaisuuksiin, jos se on välttämätöntä palvelujen saatavuuden, 
yhdenmukaisuuden tai laadun turvaamiseksi 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, muodostelmat) olisi tarkoituksenmukaista koota jonkun 
maakunnan/maakuntien hoidettavaksi? 

- 

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

- 

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. 



Suurten etäisyyksien alueella avunsaanti voi kestää kauan. Alueen 
turvallisuustasoa olisi mahdollista nostaa, jos avun saamiselle kohteeseen 
säädettäisiin aikarajat. 

Kysymyksiä voimaanpanolaista 

33. Sote-maakuntien aluejaon pohjana on kuntaperusteinen maakuntajako, josta 
säädetään voimaanpanolain 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 pohjana. Onko ehdotettu 5 §:n mukainen 
aluejako tarkoituksenmukainen muun aluehallinnon näkökulmasta? 

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 

 

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 toimeenpanon (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 

 

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 siirtymäajan 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 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? 

o kyllä 

o kyllä pääosin  

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

41. Onko 28 §:n mukainen ulkoistamissopimusten mitättömyyttä koskeva sääntely 
perusteltu ja turvaako 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-maakuntien toimintana? 

Kyllä. Maakunnilla on riittävät resurssit toiminnan jatkamiseen kaikilla malleilla. 

 

43. Uudistus tulisi ehdotuksen mukaan voimaan vuoden 2023 alusta. Onko uudistus 
toteutettavissa uudistuksessa 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. 

Liikkeenluovutuksen periaate koskee vain siirtohetkeä. Jos sote-maakunta 
päättää siirron jälkeen yhtiöittää tai ulkoistaa toimintaansa, työnantaja ja 
työehtosopimus voivat muuttua. Myös eläkkeissä voi tapahtua heikennystä 
(lisäeläkkeet ja ammatillinen eläkeikä), mikäli työnantajaksi vaihtuu sote- 
maakunnan päätöksen johdosta yksityisen sektorin toimija. 

Kuntayhtymien taseeseen kertyneet alijäämät ja niiden kattamisvelvollisuus 
31§:n mukaisesti eivät saa vaarantaa kuntien lakisääteisiä palveluja. Jos ne 
vaarantuvat, niin valtion on turvattava nämä kuntien harkinnanvaraisen 
valtionosuuden avulla. 

Kysymyksiä maakuntien rahoituslaista 

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

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

47. Valtion rahoituksen taso kullekin varainhoitovuodelle perustuu lähtökohtaisesti 
sote-maakuntien edellisen vuoden laskennallisiin kustannuksiin. Valtion 
rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain arvioidun 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 huomioidaan 80 %:n osuus kolmannesta vuodesta lähtien (36 



§). Lisäksi sote-maakunnalla on oikeus lisärahoitukseen, edellyttäen, että lain 11 
§:ssä tarkoitetut edellytykset täyttyvät. Onko sote-maakunnilla 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 rahoituksen 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 määräytymistekijät (luku 4) ja niiden painokertoimet perusteltuja? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

50. Sote-maakunnan rahoituksessa otetaan huomioon siirtymätasauksena 
laskennallisten kustannusten mukaisen rahoituksen ja sote-maakunnan alueen 
kuntien toteutuneiden kustannusten erotus siten, 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 
joulukuun 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 

 

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

- 

 

53. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntien rahoituslaista. 



Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kertoimen tarkoituksena olisi kannustaa 
ja tukea sote-maakuntia toteuttamaan monipuolisia ja suunnitelmallisia toimia, 
jotka kohdistuisivat erityisesti kansansairauksien ehkäisyyn, ikääntyvän 
väestön toimintakyvyn edistämiseen ja tapaturmien vähentämiseen sekä 
syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisen hyvinvoinnin ja työllistymisen 
edistämiseen. Tämä rahoituspykälä tulisi esityksen mukaan valtion 
rahoitukseen vasta vuonna 2026. Tarve sille olisi välitön ja tämän hyte-
rahoituksen osuutta on myös nostettava, mikäli halutaan oikeasti vaikuttaa 
pakollisten ja korkeampien korjaavien kustannusten syntymiseen. Kunnat eivät 
ole tähän ennaltaehkäisevään työhön nyt pystyneet panostamaan riittävästi, ja 
ne kamppailevat nyt jopa näihin korjaaviin kustannuksiin riittämättömän 
rahoituksen kanssa. Sote-maakunnilla olisi nyt mahdollisuus aloittaa 
varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisevään toimintamalliin nojautuva 
toiminta. Siihen olisi nyt mahdollisuus ja tarve, mutta se ei tule onnistumaan 
ilman toimintaan ohjattavaa ja korvamerkittyä rahoitusta. 

Kysymyksiä muista lakiluonnoksista 

Kuntien rahoitusta koskeva lainsäädäntö 

54. Ovatko valtionosuusjärjestelmään esitetyt, sote-uudistuksesta aiheutuvien 
merkittävien kuntakohtaisten 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 peruspalvelujen 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 muutosehdotusta. Tee näin jokaisen pykälän kohdalla, jota 
kommentoit. 

- 

 

57. Muut vapaamuotoiset huomiot kuntien rahoitusta koskevasta lainsäädännöstä. 

Mitä todellisia kannustimia kunnalle tulee hyvinvoinnin- ja terveyden 
edistämiseen? Kunnan hyteen panostama euro on pois kunnan muista 
palveluista ja kunnan riittämättömästä hyte-panostuksesta aiheutuvat 
vahingot rahoitetaan maakuntien tai oikeastaan valtion varoista. Kun lisäksi 
otetaan huomioon se, että kunnan varat kunnan monien tarpeiden 
täyttämiseksi ovat riittämättömät, niin silloin ensimmäisenä leikataan 
ehkäisevien palveluiden määrärahoja, vaikka juuri sillä toiminnalla voitaisiin 
saada säästöjä korjaavissa kustannuksissa. Rahapulassa kunta joutuu 
ohjaamaan ehkäisevään toimintaan tarkoitetut rahavarat muihin 
toimintoihinsa ja jättää korjaavat kustannukset maakunnan huoleksi ja sen 
rahoitusvastuulle. 

 

Verolainsäädäntö 

58. Pidättekö maakuntien rahoituksen keräämiseksi esitettyjä verojärjestelmän 
muutoksia hyväksyttävinä? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

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

- 

 

60. Vapaamuotoiset huomiot verolainsäädännöstä. 

Maakuntien toimintaa tukevaa veropohjan laajentamista olisi mahdollista 
ulottaa myös pääomatulojen verotukseen. Se antaisi kansalaisille signaalin, 
että myös pääomatulojen saajat osallistuvat yhteisten sote-palvelujen 
rahoitukseen. Nyt suurten pääomatulojen nostajat voivat osallistua sote-



palvelujen rahoitukseen vain marginaalisesti, vaikka he käyttäisivät näitä 
palveluja runsaastikin. 

Maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskeva lainsäädäntö 

61. 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? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

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 eläkkeistä. 

Henkilöstön siirtoa koskevat säännökset ovat siirtohetkeä koskevalta osin 
kunnossa. Siirtohetkellä palvelussuhteen ehdot ja eläke-etuudet on turvattu. 
Mikäli sote- maakunta päättää liikkeenluovutuksen jälkeen ulkoistaa tai 
yhtiöittää toimintaansa, sekä työsuhteen ehdoissa että eläke-eduissa 
tapahtuu heikennyksiä. Edellisessä hallituksen esityksessä ollutta kahden 
vuoden suoja-aikaa jatkoluovutusten katsomiseksi liikkeenluovutuksiksi ei 
tässä esityksessä ole. SuPer esittää mainitun kaltaista suojasäännöstä myös 
tähän esitykseen.  

Henkilöstön palkkojen harmonisointi on toteutettava kohtuullisessa ajassa 
työnantajavaihdoksen toteutumisesta voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti. Harmonisointiin on osoitettava tarvittavat määrärahat. 

Uusimaa-laki 



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

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

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

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

66. Onko terveydenhuollon järjestämisvastuun jakautumisesta Uudellamaalla 
esitetty säädettäväksi tarkoituksenmukaisesti (Uudenmaan sote-maakuntien ja 
Helsingin kaupungin ensisijainen järjestämisvastuu, 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? 

Miten Uudenmaan reuna-alueilla asukkaille korvataan matkustus tiettyihin 
palveluihin, jotka mahdollisesti tulevat keskittymään suurempiin 
toimintayksikköihin? 

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. 

- 

Kysymyksiä sote-maakuntarakennelaista 

72. Sote-maakuntarakennelaissa säädetään maakuntajaosta, joka toimii myös 
sote-maakuntien alueiden pohjana. Lisäksi laissa säädetään sote-maakuntien 
muuttamisesta, joka johtaa myös vastaavalla alueella maakuntajaon muutokseen. 
Onko esitetty sote-maakuntien ja niiden pohjana olevan maakuntajaon suhde sekä 
jaon muutosprosessi kriteereineen selkeä ja tarkoituksenmukainen ottaen 
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, mihin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero 
ennen muutosehdotusta. Tee näin jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit. 

- 

75.  Muut vapaamuotoiset huomiot sote-maakuntarakennelaista. 

- 

 

Maakuntien ohjaus 

76. Valtion ohjausta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että pelastustoimen 
järjestämisessä vahvistettaisiin. 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 toimintaa ja taloutta toteumatietojen ja ennusteiden näkökulmasta. 
Lisäksi erilliset ohjausneuvottelut käytäisiin 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 ohjausmalli uudistuksen 
tavoitteiden näkökulmasta perusteltu? 

o kyllä 

o kyllä pääosin 

o ei pääosin 

o ei 

o ei kantaa 

 

Uudistuksen vaikutukset 

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

 

- 

 

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 tunnistettujen kustannusarvioiden perusteella. 
Millaisia tarkennuksia ja täydennyksiä nyt esitettyihin arvioihin tulisi tehdä? 

kts. edellinen 

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



Digitalisaatio antaa mahdollisuuksia, mutta sen avulla ei pystytä korvaamaan 
ihmistä useissa sote-sektorin tehtävissä. Tämän vuoksi digitalisaation varaan 
rakennettavat säästöt eivät todennäköisesti toteudu arvioidulla tavalla. 

 

 

Loput kysymykset on kohdistettu pääasiassa tuleviin maakuntiin. 

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? 

 

84. Osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevista sote-maakunnille 
siirtyvistä hankintasopimuksista saattaisi olla uusien säännösten nojalla mitättömiä. 
Sote-maakunta olisi velvollinen korvaamaan palveluntuottajille sopimusten 
mitätöitymisen takia hyödyttömäksi jäävät investoinnit. Minkälaisia vaikutuksia 
lakisääteisestä mitättömyydestä aiheutuisi sote-maakunnille tai yksityisille 
palveluntuottajille? 

 

a) vuosina 2021-2022? 

 

b) vuosina 2023-2024? 

 

c) vuodesta 2025 alkaen? 

 

85. a) Tulisiko arvionne mukaan sote-maakunnille siirtyviä hankintasopimuksia 
mitätöitymään järjestämisvastuuta 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? 

 

Uudistuksen toimeenpanon tuki 

86. Mihin aiheisiin liittyvää valtakunnallista tukea katsotte tarvitsevanne sote- ja 
maakuntauudistuksen 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. 

Sote- maakuntiin siirtyvän henkilöstön palkkausjärjestelmästä ei ole sovittu 
vielä työehtosopimuksella. Palkkaharmonisaation kustannuksista ei ole 
täsmällistä tietoa. KT:n luvuissa maksimi arvio perustunee oletukseen, että 
kaikkien hoitajien palkat nousisivat ylimmän tehtävän mukaiseen palkkaan, 
mikä ei käytännössä toteudu.  



 

Uusien sote- maakuntien on tehtävä palkkausjärjetelmän mukainen arvio 
kunkin tehtävän vaativuuden mukaisesta palkasta yhdessä 
henkilöstöedustajien kanssa ja harmonisoitava yhtä vaativissa tehtävissä 
toimivien palkat samalle tasolle. 

 

 

 

 

90. Muut yksilöidyt säädösmuutosehdotukset. 

- 
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