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Verkostoille toimitetussa kyselyssä kartoitetaan
tämänhetkisiä arvioita uudistuksen tavoitteiden
toteutumisesta ja kuntien tärkeimpinä pitämien
kysymysten huomioinnista..

..vastausta toivotaan verkostokäsittelyn jälkeen, niiden
kuntien osalta jotka eivät ole toistaiseksi vastanneet
Suora linkki:
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/e5e31597-b9ef-40b7-afb213e5262ef2e5?displayId=Fin2040954
2

Työskentelytavat
• Voit esittää teemojen alustajille kysymyksiä tai käsiteltäviin asioihin
kommentteja keskusteluikkunan kautta

• Puheenvuoropyynnöt esitetään Nosta kätesi –toiminnolla
(mikäli käytössäsi olevassa Teams-versiossa ei ole Nosta kätesi –toimintoa, voit
esittää puheenvuoropyynnön keskusteluikkunan kautta)

• Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot
• Pyydämme ystävällisesti pitämään mikrofonia mykistettynä, kun et ole itse
äänessä, taustahälinän minimoimiseksi
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Sote-järjestäminen ja tuottaminen,
yhteistyö ja työnjako kuntien kanssa
Keskisuurten kuntien sote-johtajat
18.8.2020
Tarja Myllärinen
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Lakiehdotukset
• Sote-maakuntalaki
• Sote-järjestämislaki
• Laki pelastustoimen järjestämisestä
• Sote-maakuntarakennelaki
• Laki soten ja pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla
• Voimaanpanolaki (Laki sotea ja pelaa koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja
sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
• Laki sote-maakuntien rahoituksesta

• Lisäksi muutoksia 41 muuhun lakiin
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Keskeiset ehdotukset (1)
• Muodostettaisiin 21 maakuntaa
• Maakunnat perustettaisiin lain tullessa voimaan (tavoiteaika 1.7.2021)
• Maakuntien perustamisesta ja niihin kuuluvista kunnista säädettäisiin
voimaanpanolaissa

• Uudenmaan maakunnassa
• Palvelujen järjestämisestä vastaisi neljä sote-maakuntaa, Helsingin kaupunki sekä
terveydenhuollossa HUS-maakuntayhtymä
• Terveydenhuollon järjestämisvastuu jakaantuisi lain ja järjestämissopimuksen
mukaisesti alueen sote-maakuntien, Helsingin ja HUS-maakuntayhtymän välillä

• Sote-maakunnat vastaisivat alueeltaan nykyisiä maakuntia, pl. Helsinki,
Enonkoski, Savonlinna, Sulkava ja Rantasalmi
• Sote-maakunnilla olisi alueellaan itsehallinto.
• Soten alueellisen yhteistyön ja tarkoituksenmukaisen palvelurakenteen
varmistamiseksi muodostettaisiin viisi yhteistyöaluetta
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Sote-järjestämislaki –
mitä on hyvä huomata
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Huomioita sote-järjestämislaista
• Soten järjestämisvastuu siirtyisi kunnilta ja kuntayhtymiltä sote-maakunnille
• Myös oppilashuollon kuraattorit ja psykologipalvelut siirtyisivät
• Ei mahdollisuutta sopia järjestämisvastuun siirrosta maakunnan ja kuntien välillä
• Kunnilla olisi ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
• Kunnalla olisi velvoite tehdä yhteistyötä sote-maakunnan sekä kunnassa toimivien
muiden julkisten toimijoiden kanssa sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten
yhteisöjen kanssa
• Ei laajaa valinnanvapautta
• Ei erillistä tuottajalakia
• Ei velvoitetta järjestämisen ja tuottamisen erottamiseen
• Sote-maakunta päättäisi lähtökohtaisesti palvelujen tuottamistavasta
• Ellei erityislainsäädännössä säädetä toisin – järjestämislaissa säädetään toisin
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2. luku, 8 § Sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisvastuu
• Sote-maakunnalla on oltava riittävä osaaminen, toimintakyky ja valmius vastata soten
järjestämisestä ja huolehdittava palvelujen saatavuudesta kaikissa tilanteissa
• Järjestämisvastuun sisällöstä säädettäisiin sote-maakuntalain 7 §:ssä
• Järjestämisvastuun toteuttamiseksi sote-maakunnalla on oltava:
•
•
•
•

Palveluksessaan toiminnan edellyttämä ammattihenkilöstö
hallinnollinen ja muu henkilöstö
hallinnassaan asianmukaiset toimitilat, välineet ja muut tarvittavat toimintaedellytykset ja
järjestämisvastuun toteuttamisen edellyttämä riittävä oma palvelutuotanto.

• Vapaaehtoisessa yhteistoiminnassa sote-maakunnat voisivat järjestää tehtäviään
sopimuksen nojalla sekä perustaa sote-maakuntayhtymän
• Sote-maakuntayhtymälle ei voisi siirtää järjestämisvastuuta
• Sote-maakunnalla säilyttävä riittävä osa tehtävistä ja toimintakyky selviytyä
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9 § Palvelujen kokoaminen suurempiin
kokonaisuuksiin
• Osa sote-palveluista kootaan suurempiin kokonaisuuksiin yhden tai useamman
sote-maakunnan järjestettäväksi, jos se on välttämätöntä
• Sote-maakuntien pakollinen yhteistoiminta

• Sote-maakunta, jonka järjestettäväksi palvelu on osoitettu käyttää järjestäjän
valtaa, muilla sote-maakunnilla ei ole päätösvaltaa, eivätkä ne saa järjestää,
tuottaa tai hankkia muualta ko. palveluja. Sote-maakunnat vastaavat kuitenkin
tehtäviensä rahoituksesta.

• Suurempiin kokonaisuuksiin koottavista palveluista ja niihin liittyvästä työnjaosta
säädetään sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa
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3 luku 12 § Palvelujen hankkiminen
yksityiseltä palveluntuottajalta
• Palveluja voisi hankkia yksityiseltä, jos se on tarpeen lakisääteisten ja
yhdenvertaisten palvelujen järjestämiseksi sekä tehtävien tarkoituksenmukaiseksi
hoitamiseksi

• Hankittavien palvelujen on oltava sisällöltään, laajuudeltaan ja määrälliseltä
osuudeltaan sellaisia, että sote-maakunta pystyy huolehtimaan kaikissa tilanteissa
järjestämisvastuunsa toteuttamisesta myös hankittavien palvelujen osalta
• Yksityiseltä palveluntuottajalta ei saa hankkia
• Julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä tai palveluja
• Sosiaalipäivystystä
• Kiireellisen hoidon ja päivystyksen palveluja (pl. perusterveydenhuollon päivä- ja iltaaikaista kiireellistä vastaanottotoimintaa
• Ensihoitopalveluja
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Sopimusten mitättömäksi tuleminen
• Voimaanpanolain 28 § Eräiden kunnilta ja kuntayhtymistä siirtyvien sopimusten
mitättömyydestä
• Koskisi palvelujen ulkoistamissopimuksia ja niihin liittyviä vuokra- ja
käyttöoikeussopimuksia, joissa järjestämisvastuun alaisesta päätöksenteosta tai
ostopalvelujen sisällöstä ja laajuudesta on sovittu toisin kuin järjestämislain 8 §:ssä
säädetään
• Koskisi myös sopimuksia, joissa sote-maakunnalla ei olisi sopimuksen mukaan
irtisanomisoikeutta
• Sote-maakunta ei vastaisi mahdollisesti sovitusta sopimussakosta
• Koskisi erityisesti sopimuksia, joissa ulkoistettu laajasti pth tai esh palveluja siten, että
sopimuksessa sote-maakunnalle ei jäisi riittävää osaamista, omaa palvelutuotantoa tai
ohjausmahdollisuutta
• Liitettäisiin kuitenkin vain sellaisiin sopimuksiin, joita ei saataisi osapuolten välisillä
neuvotteluilla lainmukaisiksi ilman uutta tarjouskilpailua
• Siirtymäaika kaksi vuotta lain voimaantulosta
• Palveluntuottajalla oikeus korvaukseen
• Sopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä seuraavista välittömistä kustannuksista.
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12 § Vuokratyövoiman käyttö
• Sote-maakunta voisi käyttää vuokrattua soten ammattihenkilöstöä
täydentääkseen omaa henkilöstöään
• Myös ympärivuorokautisen kiireellisen hoidon ja päivystyksen palveluissa,
joihin ei saisi hankkia ostopalveluja yksityiseltä palveluntuottajalta
• Vuokratyövoima ei ole työsuhteessa sote-maakuntaan, mutta toimii sotemaakunnan suorassa työnjohdollisessa alaisuudessa
• Työvoimaa vuokrattaessa sote-maakunnan olisi varmistuttava , että vuokrattu
henkilöstö täyttää säädetyt edellytykset
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15 § Palvelujen hankintaa koskevan
päätöksen perusteleminen
• Hankintapäätöksessä olisi perusteltava :
• Palvelun hankinnan edellytykset (tarve ja tarkoituksenmukaisuus järjestämisessä),
• Kuinka sote-maakunta kykenee toteuttamaan järjestämisvastuunsa hankkiessaan
palveluja
• Otettava huomioon erilaiset tilanteet, joissa sopimus voi päättyä tai
palveluntuottajan palvelutoiminta voi päättyä tai häiriintyä
• Miten sote-maakunta on huolehtinut 14 § mukaisista sopimuksen ehtojen
asianmukaisuudesta.

14

4 luku Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen
• 21 § Valtakunnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle
• 22 § Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunta
• 23 § STM:n neuvottelut sote-maakunnan kanssa vuosittain yhdessä VM:n kanssa
• Seurataan järjestämisvastuun toteutumista, edellisissä neuvotteluissa
sovittujen ja ministeriöiden toimenpide-ehdotusten toimeenpanoa sekä
annetaan toimenpide-ehdotukset ja asetetaan uudet tavoitteet, mm.:
• tuotantorakenne, vähäistä suuremmat palveluhankinnat ja
vuokratyövoiman käyttö
• investoinnit ja investointisuunnitelma
• tiedonhallinta
• sote-maakuntien yhteistyösopimuksen toimeenpano sekä työnjako ja
yhteistyö muiden sote-maakuntien kanssa
• omavalvonta
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Investointien ohjaus
• 24 § Sote-maakunnan investointisuunnitelma
• 24 a § Investointisuunnitelman hyväksyminen
• Sote-maakunnan investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa
valtioneuvoston päättämän, JTS:aan perustuvaan sote-maakunnan
lainanottovaltuuden kanssa
• pohjana laskennallinen lainanhoitokate sekä jo olemassa olevien lainojen
määrä
• STM voi hylätä suunnitelman mm., jos investointi voitaisiin tehdä
kustannustehokkaammin sote-maakuntien yhteistyönä
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Sote-maakunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon seuranta ja arviointi
• Sote-maakunta laatii vuosittain selvityksen maakunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon ja talouden tilasta
• THL laatii vuosittain asiantuntija-arvion yhteistyöalueittain ja maakunnittain
• Avit laativat vuosittain selvityksen valvonnan yhteydessä saatujen tietojen
perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon yhdenvertaisesta toteutumisesta
toimialueensa sote-maakunnissa
• STM laatii vuosittain valtakunnallisen selvityksen ja arvion sosiaali- ja
terveydenhuollon yhdenvertaisesta toteutumisesta ja rahoituksen riittävyydestä
• Sisältää ehdotuksen julkisen talouden suunnitelman, valtion talousarvion sekä
soten valtakunnallisten strategisten tavoitteiden laatimista ja muuta valtion
ohjausta varten.
17

5. Luku Sote-maakuntien välinen
yhteistyö
• Viisi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöaluetta
• Yhteistyöalueisiin kuuluvien sote-maakuntien olisi tehtävä yhteistyösopimus soten
alueelliseksi yhteensovittamiseksi, mm. työnjaosta ja yhteistyöstä (yht. 15 kohdan luettelo):
• Väestön palvelutarpeen arvioinnissa ja ennakoinnissa
• Palvelutuotannon seurannassa ja arvioinnissa
• Päivystystoiminnan työnjaosta
• Soten menetelmien käyttöönotossa, käytön ja käytöstä poistamisen alueellisista
periaatteista
• Osaamistarpeen arvioinnista ja ennakoinnista yhteistyöalueella
• Tiedonhallinnan ja sähköisten palvelujen kehittämisessä
• Häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta

• Kaksikielisten sote-maakuntien yhteistyöstä säädetään erikseen
• Valtioneuvosto olisi tietyin edellytyksin toimivalta päättää sote-maakuntien
yhteistyösopimuksesta
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7. luku Valmius ja varautuminen
• Sote-maakunnan olisi varauduttava valmiussuunnitelmilla häiriötilanteisiin ja
poikkeusoloihin yhteistyössä
• alueensa kuntien ja yhteistyöalueensa muiden sote-maakuntien kanssa
• kuntien ympäristöterveydenhuollon kanssa
• Palvelujen jatkuvuus turvattava myös, kun palvelut hankitaan yksityiseltä
palveluntuottajalta
• Yo-sairaalaa ylläpitävät sote-maakunnat ohjaavat valmiussuunnittelua
valtakunnallisten yhtenäisten periaatteiden mukaisesti
• Nämä ylläpitäisivät sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskusta mm.
ylläpitämään yhteistyöalueen tilannekuvaa
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Sote-maakuntarakennelaki
– mitä on hyvä huomata
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Sote-maakuntarakennelaki
• Sote-maakunnat perustettaisiin ja niihin kuuluvista kunnista säädettäisiin
järjestämislailla sinä päivänä, jolloin laki tulee voimaan

• Sote-maakunta voitaisiin muuttaa, jos muutos parantaisi:
• sote-maakunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen
järjestämisestä tai
• asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita
• Muuttamisen voisi panna vireille sote-maakunta, kunta tai VM määräämällä
selvityksen
• Selvityksen edellytyksistä säädetään sote-maakuntalain 121 §:ssa ja sotejärjestämislain 25 §:ssä
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• STM voi tehdä VM:lle aloitteen arviointimenettelyn käynnistämisestä, jos
maakunnan kyky järjestää sote on ilmeisesti vaarantunut
• Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, laatu, tarvevakioidut
asukaskohtaiset kustannukset ja kyky turvata henkilöstö ja osaaminen on
merkittävästi huonompi kuin useassa muussa sote-maakunnassa

Sote-lakiluonnoksen
käsittelyä
Keskisuurten kuntien sote-johtajat
18.8.2020
Sanna Lehtonen
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Soten raha-asiat
1. Kustannusten ja tulojen siirtolaskenta
2.Kunnan valtionosuus
3.Maakunnan valtionrahoitus
4.Omaisuus ja kiinteistöt
5.Muutoskustannukset

Laskelmat julkaistu 6/2020
1. Kustannusten ja tulojen siirto
kunnilta valtiolle →
maakuntiin:
Valtionosuussimulaattori:
Kunnasta siirtyvien
kustannusten ja tulojen
eriparisuus → muutosrajoitin

Soteuudistus.fi

2. Vaikutus kuntien talouteen:
Uuden kunnan valtionosuus,
kunnan talouden tasapaino ja
tasapainon muutos
uudistuksessa, siirtymätasausmekanismit
3. Sote-maakuntien valtionrahoitus

Sanna Lehtonen @lehtonenKL 24.6.2020

Sote-maakuntien rahoitus

Sote-maakuntien valtionrahoitus

Tärkeimmät nostot maakuntien
rahoituksesta
Valtion ohjausvalta
•

•

Erittäin vahva valtion
ohjaus ja tavoite
kustannusten hillintään…
…mutta koko
valtionrahoitus kuitenkin
laskennallista ja yleiskatteista, maakunnan
vapaasti käytettävää
tuloa.

Rahoituksen
määräytyminen
•
•
•

•

Ikärakenne ja palvelutarve
Olosuhde- ja muut tekijät,
mm. hyte
Investointien rahoitus
laskennallisella
rahoituksella
Muutoskustannuksille ei
toistaiseksi ole varattu
rahoitusta

Tasausmekanismit
•

UUTTA! Maksimimuutos
+/-150 €/as seitsemän (7)
vuoden siirtymäaikana

Maakuntaverotus
•

Selvitys kesken

Sanna Lehtonen @lehtonenKL 11.8.2020

Maakuntien valtionrahoituksen
määräytymisperusteet

Sote-maakuntien vuosittaisen valtionrahoituksen tason määräytyminen
Palvelutarpeen muutos

Kustannustason muutos

Säästötavoite: Palvelutarpeen
kasvusta hyväksytään vain 80 %

Perusteena sote-maakuntien
kustannusindeksi

Tehtävien ja velvoitteiden
muutokset

Kustannustason tarkistus

Olennaista vaikutusarviot

+ Sote-maakunnan lisärahoitus

Toteutuneiden kustannusten ja
myönnetyn rahoituksen vertailu

+ Valtionavustus

HUOM! Valtion varoista
Sanna Lehtonen @lehtonenKL 23.6.2020

Turvaako uudistus julkisen talouden
kestävyyden?
• Maakunnan kannustimet kustannusten kasvun hillintään
• Vahva valtion ohjaus eri näkökulmista
• Palvelutarpeen kasvu huomioidaan vain 80 %
→ Tavoitteena 1,5 mrd. euron säästö vuoden 2035 tasolla

• Sote-maakunnan toistuva rahoitusalijäämä johtaa
arviointimenettelyn käynnistämiseen

• Riskit?
• Pehmeä budjettirajoite ts. riittääkö valtion ohjauksen uskottavuus?
• Sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimi lakisääteisiä
peruspalveluita, joiden saatavuudesta valtio viime kädessä vastaa
• Kunnat ja maakunnat yhtä ja samaa menoerää suhteessa valtioon
→ Jos maakuntien rahoitus ei riitä, uhka kuntien valtionosuuksille!
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”On etukäteen
mahdoton
arvioida
luotettavasti,
kuinka paljon
esitetty
rahoitusmalli
voisi tuottaa
kustannussäästöjä.”

Sanna Lehtonen @lehtonenKL 18.8.2020

Sote-uudistuksen vaikutuslaskelmat (VM 10.6.2020)

Muutos veronmaksajan
näkökulmasta maakunnittain
26.6.2020
Sanna Lehtonen @lehtonenKL

Sote-uudistuksen vaikutuslaskelmat (VM 10.6.2020)

Muutos veronmaksajan näkökulmasta
Vaikutukset (VM 10.6.)
Asukasmäärä
31.12.2018

Kuntia (kpl)

osuus maakunnan väestöstä
Helsinki

648 042

Länsi-Uusimaa

464 302

1

Espoo

283 632

61 %

9

Muut kunnat, Länsi-Uusimaa

180 670

39 %

Vantaa ja Kerava
Vantaa

228 166

86 %

1

Kerava

36 254

14 %

1

Hyvinkää

5

Muut kunnat, Keski-Uusimaa

Itä-Uusimaa

Maakunnan
kunnat

€/as

€/as

-150
-150

85
-57

46 504

24 %

150 493

76 %

1

Porvoo

50 262

52 %

6

Muut kunnat, Itä-Uusimaa

47 001

48 %

€/as

-65
-207

milj. €

-42,0
-96,2

-69

20

5,16

-26

-176

-34,7

67

6,50

-76
-10
150

97 263

€/as

-64
-100
-150

196 997

KeskusVeronmaksajakaupunki
vaikutus
ja muut

-91
-4
88

264 420

1

Keski-Uusimaa

Uusi
maakunta

-83
-100
-65

Sanna Lehtonen @lehtonenKL 22.6.2020

Sote-uudistuksen vaikutuslaskelmat (VM 10.6.2020)

Muutos veronmaksajan näkökulmasta
Vaikutukset (VM 10.6.)
Asukasmäärä
31.12.2018

Kuntia (kpl)

osuus maakunnan väestöstä
Varsinais-Suomi
1
26

Turku

191 331

40 %

Muut kunnat, Varsinais-Suomi

287 251

60 %

Satakunta
1
16

84 403

39 %

Muut kunnat, Satakunta

134 221

61 %
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Hämeenlinna
Muut kunnat, Kanta-Häme

Pirkanmaa

Maakunnan
kunnat

€/as

€/as

-19

31

67 532

39 %

103 832

61 %

1

Tampere

235 239

46 %
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Muut kunnat, Pirkanmaa

279 856

54 %

€/as

milj. €

12

5,64

1

19

4,26

-38

112

19,1

-31

-15,9

-48
-32
-50

515 095

€/as

-22
15
150

171 364

KeskusVeronmaksajakaupunki
vaikutus
ja muut

39
25
19

218 624

Pori

Kanta-Häme
1

478 582

Uusi
maakunta

19
60
-15

Sanna Lehtonen @lehtonenKL 22.6.2020

Erityishuomion
arvoiset!

Sote-uudistuksen vaikutuslaskelmat (VM 10.6.2020)

Muutos veronmaksajan näkökulmasta
Vaikutukset (VM 10.6.)
Asukasmäärä
31.12.2018

Kuntia (kpl)

osuus maakunnan väestöstä
Päijät-Häme

200 629

1

Lahti

119 951

60 %

8

Muut kunnat, Päijät-Häme

80 678

40 %

Kymenlaakso
Kouvola

83 177

48 %

6

Muut kunnat, Kymenlaakso

90 211

52 %

€/as

€/as

150

-66

Lappeenranta

72 699

56 %

8

Muut kunnat, Etelä-Karjala

56 057

44 %

1

Mikkeli

53 818

37 %

13

Muut kunnat, Etelä-Savo

90 797

63 %

€/as

€/as

milj. €

84

16,9

24

-126

-21,9

-29

-3,79

57

8,29

46
4
-42
-27
-62
53

144 615

KeskusVeronmaksajakaupunki
vaikutus
ja muut

-100
-15

13

128 756

1

Etelä-Savo

Maakunnan
kunnat

-150

173 388

1

Etelä-Karjala

Uusi
maakunta

5
-64
46

Sanna Lehtonen @lehtonenKL 22.6.2020

Erityishuomion
arvoiset!

Sote-uudistuksen vaikutuslaskelmat (VM 10.6.2020)

Muutos veronmaksajan näkökulmasta
Vaikutukset (VM 10.6.)
Asukasmäärä
31.12.2018

Kuntia (kpl)

osuus maakunnan väestöstä
Pohjois-Savo

245 602

1

Kuopio

118 664

48 %
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Muut kunnat, Pohjois-Savo

126 938

52 %

Pohjois-Karjala
1

Joensuu

11

Muut kunnat, Pohjois-Karjala

Keski-Suomi
1
22
1
16

76 551

47 %

85 689

53 %
51 %

Muut kunnat, Keski-Suomi

134 216

49 %

Muut kunnat, Etelä-Pohjanmaa

€/as

€/as

-92

39

63 288

33 %

126 427

67 %

€/as

€/as

milj. €

-53

-13,1

-57

93

15,2

93

25,6

162

30,7

-82
-33
-57
-75
-39
125

189 715

KeskusVeronmaksajakaupunki
vaikutus
ja muut

70
10

150

275 521
141 305

Seinäjoki

Maakunnan
kunnat

150

162 240

Jyväskylä

Etelä-Pohjanmaa

Uusi
maakunta

37
40
35
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Erityishuomion
arvoiset!

Sote-uudistuksen vaikutuslaskelmat (VM 10.6.2020)

Muutos veronmaksajan näkökulmasta
Vaikutukset (VM 10.6.)
Asukasmäärä
31.12.2018

Kuntia (kpl)

osuus maakunnan väestöstä
Pohjanmaa
1
14

Vaasa
Muut kunnat, Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa

180 794
67 552

37 %

113 242

63 %

Kokkola

47 657

70 %

7

Muut kunnat, Keski-Pohjanmaa

20 780

30 %

1
29

Oulu

49 %

Muut kunnat, Pohjois-Pohjanmaa208 594

51 %

Kajaani

36 973

51 %

7

Muut kunnat, Kainuu

36 088

49 %

1
20

Muut kunnat, Lappi

-150

64

62 922

35 %

115 600

65 %

KeskusVeronmaksajakaupunki
vaikutus
ja muut
€/as

€/as

milj. €

-86

-15,6

191

13,1

121

50,0

93

6,76

200

35,8

97
44
41
19
92
13
-12
38
53
100
5
150

178 522
Rovaniemi

€/as

39

73 061

1
Lappi

€/as

108

412 161
203 567

Kainuu

Maakunnan
kunnat

150

68 437

1

Pohjois-Pohjanmaa

Uusi
maakunta

50
100
23

Sanna Lehtonen @lehtonenKL 22.6.2020

Toimeenpano
Karri Vainio
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Aikataulu

Maakuntavaltustot aloittavat
maalis 1

Maakunnat perustetaan (lait voimaan)

Maakuntavaalit

heinä 23

tammi 23

heinä

syys

marras

2022

Sote-maakuntavaltuuston päätös
omaisuuden, vastuiden ym. Siirtymisestä

Tehtävät siirtyvät

maalis 31

maalis

touko

tammi 1

heinä

syys

marras

2023

17kk
7kk

10kk

Yleinen
• Maakunnat perustetaan, kun sinä päivänä kun voimaanpanolaki tulee voimaan
• Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa sote-maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen
valmistelusta,
• vuosien 2023-2026 investointisuunnitelma laadittava vuoden 2021 lopussa
• Selvitys siirtyvästä omaisuudesta, veloista, sitoumuksista ja sopimuksista viim. 28.2.2022
• Sote-maakuntavaltuuston päätös viim. 31.3.2022 omaisuuden, vastuiden ym. Siirtymisestä
• Viim 31.10.2022 ilmoitus velkojen, vastuiden ym. Sopimusosapuolille
Uudenmaan erillisratkaisua koskien lisäksi
• HUS maakuntayhtymän perussopimus hyväksyttävä viim. 30.4.2022
• HUS maakuntayhtymän toimielin järjestäytyy heti kun edustajat ilmoitettu (30.6.2020
mennessä)
• Selvitys työnjaosta 31.12.2022 mennessä
• Järjestämissopimus viim. 2024 loppuun mennessä (ja toimeenpano viim. vuosi hyväksymisestä)

Omaisuusjärjestelyt HE-luonnos 15.6.2020
Sairaanhoitopiirit,
erityishuoltopiirit

Kunnat ja muut
kuntayhtymät

40

Varat ja velat sekä sitoumukset
EI korvausta
• Ky-osuudet kirjataan kunnassa peruspääomaa
vastaan
• Ky:n alijäämät katettava ennen siirtoa, ylijäämät
voidaan palauttaa jäsenkunnille

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen:
Ei korvausta
• sopimukset, irtaimisto, irtaimen omaisuuden
omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet
sekä immateriaalioikeudet
• sellaisen osake-yhtiön osakkeet, jotka kunta
omistaa sote-palvelujen järjestämistä tai
tuottamista varten*
Kuntien toimitilat vuokrataan
3 + 1 vuodeksi

*sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisena pidettäisiin myös sellaista osakeyhtiömuodossa toteutettua toimintaa, joka
palvelee yksinomaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja jonka toiminta on välttämätön edellytys varsinaisten sosiaali- ja
terveyspalvelujen tuottamiselle ja toteuttamiselle (erit. asiakas- ja potilastietojärjestelmäyhtiöt)

MAAKUNTA

