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Lausuntokierros ja lakiluonnosten käsittely
kuntaverkostoissa
• Kuntatoimijat ovat olleet lähes kokonaan
sivussa valmistelusta - lausuntokierroksen
merkitys ja näkemysten huomiointi
korostuvat

• Kuntaverkostokäsittelyiden tavoitteena on
tukea kuntatoimijoita sekä hyödyntää
verkostoilta saatavaa palautetta
Kuntaliiton oman lausunnon valmistelussa
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mm. Kuntapulssi extra –kysely 2019

Kunnille tärkeimpiä kysymyksiä soteuudistuksessa

Kuntien ja alueiden
erilaisuuden
huomiointi ja
uudistuksen
vaiheistus
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Painopisteen siirto
perustason palveluihin
ja ennaltaehkäisevään
toimintaan

Rahoitus ja
vaikutukset
kunnille

Lisäksi tietojärjestelmien yhteensovittaminen ja digitalisaation tuomien
mahdollisuuksien hyödyntäminen

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
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Kuntaverkostokäsittelyistä tullaan julkaisemaan nostoja
Kuntaliiton verkkosivuilla kuntaliitto.fi/soteuudistus

Tarkempi aikataulu
• Kuntaliiton kuntaverkostokäsittelyt 11.8 – 2.9. (yht. >20 tilaisuutta)
• Verkostokäsittelyiden yhteenveto sote-tulevaisuuspäivä webinaarissa 3.9 aamupäivä
• Kuntaliiton lausuntoluonnoksen julkaisu 8.9

• Sote-uudistus ja lausuntoluonnos esillä myös Kuntamarkkinoilla 9.9- 10.9
• Kuntaliiton lausunnon hyväksyminen ja julkaisu 24.9
• Lausuntokierros päättyy 25.9
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Kuntaliiton yhteyshenkilöt lakiluonnoksia
koskevissa osa-alueissa
Osa-alue

Vastuuhenkilö

Maakuntien hallinto,
suhde kuntiin

Juha Myllymäki

Sote

Tarja Myllärinen

Pelastus

Vesa-Pekka Tervo

Omaisuussiirrot

Arto Sulonen

Rahoituskysymykset

Sanna Lehtonen

Kielikysymykset

Ida Sulin

Toimeenpano

Karri Vainio

etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

www.kuntaliitto.fi

Sote-järjestäminen ja tuottaminen,
kuntien rooli ja yhteistyö
Kuntaliiton kaupunkipoliittinen työryhmä
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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Sote-järjestämislaista

10

Yleistä sote-järjestämislaista
• Ei laajaa valinnanvapautta
• Ei erillistä tuottajalakia
• Ei velvoitetta järjestämisen ja tuottamisen erottamiseen
• Sote-maakunta päättäisi lähtökohtaisesti palvelujen tuottamistavasta
• Ellei erityislainsäädännössä toisin säädetä– 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 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.

• Vapaaehtoisena yhteistoimintana sote- maakunnat voisivat järjestää tehtäviään
sopimuksen nojalla sekä perustaa sote-maakuntayhtymän
• Vapaaehtoisessa yhteistoiminnassa järjestämisvastuusta voitaisiin sopia
• Sote-maakuntayhtymälle ei voisi siirtää järjestämisvastuuta
• Sote-maakunnalla säilyttävä riittävä osa tehtävistä ja toimintakyky selviytyä tehtävistään
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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 palvelujensaatavuuden,
laadun jne. takia
• Sote-maakuntien lakisääteinen yhteistoiminta

• Suurempiin kokonaisuuksiin koottavista palveluista ja niihin liittyvästä työnjaosta
säädetään sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa

• 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.
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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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15 § Palvelujen hankintaa koskevan
päätöksen perusteleminen
• Hankintapäätöksessä olisi perusteltava :
• Palvelun hankinnan edellytykset (tarve ja tarkoituksenmukainen järjestäminen),
• Kuinka sote-maakunta kykenee toteuttamaan järjestämisvastuunsa hankkiessaan
palveluja
• Otettava huomioon erilaiset tilanteet, joissa sopimus voi päättyä tai
palveluntuottajan palvelutoiminta voi päättyä tai häiriintyä
• Kuinka sote-maakunta on huolehtinut 14 § mukaisista sopimuksen ehtojen
asianmukaisuudesta.
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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
• 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
• STM voi hylätä suunnitelman mm., jos investointi voitaisiin tehdä
kustannustehokkaammin sote-maakuntien yhteistyönä

• Sote-maakunnan investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa sotemaakuntien yhteistyösopimuksen kanssa.
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5. Luku Sote-maakuntien välinen
yhteistyö
• Yhteistyöalueisiin kuuluvien sote-maakuntien olisi tehtävä yhteistyösopimus soten
alueelliseksi yhteensovittamiseksi, mm. työnjaosta ja yhteistyöstä (yht. 15 kohdan
luettelo):
• Väestön palvelutarpeen arvioinnissa ja ennakoinnissa
• Laadukkaasta ja kustannustehokkaasta järjestämis- ja tuotantorakenteesta
• Päivystystoiminnan työnjaosta
• Tuottavuuden ja kustannusvaikuttavuuden turvaamisesta
• Osaamistarpeen arvioinnista ja ennakoinnista yhteistyöalueella
• Tiedonhallinnan ja sähköisten palvelujen kehittämisessä
• Häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta
• Investointeja koskevasta yhteistyöstä
• Kaksikielisten sote-maakuntien yhteistyöstä säädetään erikseen
• Valtioneuvosto olisi tietyin edellytyksin toimivalta päättää sote-maakuntien
yhteistyösopimuksesta
19

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
• 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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Maakunnat, maakuntien
yhteistoiminta ja
maakuntien suhde kuntiin
Juha Myllymäki

Sote-maakunta
• Sote-maakunnat perustetaan voimaanpanolailla, järjestämisvastuu siirtyy 2023.
• Sote-maakuntalaki vastaa perusratkaisussa rakenteeltaan pääosin edellisen
hallituskauden esitystä maakuntalaiksi.
• Valtuusto, toimielimet, osallisuus, hallinto, muutoksenhaku ym. pääosin kuten aiemmin.
• Järjestämis- ja tuottamistehtävää ei eroteta: ei lakisääteistä tuotannosta vastaavaa
liikelaitosta.
• Tehtävät pois kunnilta mutta samalla valtion ohjaus lisääntyy.
• Järjestämistehtävä ja palvelujen hankinta erityisen tarkasti säännelty.

• Sote-maakunnan toimiala
•
•
•
•
•
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Järjestää laissa sote-maakunnalle säädetyt tehtävät.
Voi ottaa hoitaakseen myös lakisääteisiä tehtäviä tukevia tehtäviä.
Voi harjoittaa alueellaan lakisääteistä tehtävää tukevaa vähäriskistä liiketoimintaa.
Ei laajaa yleistä toimialaa (vrt. kunnat).
Markkinoilla toimimista rajoitettu kuten kunnissa.

Sote-maakunta ja kunnat
• Sote-maakunnan väliaikaisessa valmistelutoimielimessä kuntien, soteyhteistoiminta-alueen, shp:n (pl. Uusimaa), erityishuoltopiirin ja pelastustoimen
edustaja.
• Alueen kunnat ovat sote-maakunnan jäseniä.
• Sote-maakunnan ja alueen kuntien on neuvoteltava valtuustokausittain
tehtäviensä hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta.
• Yhteistyövelvoite hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (järjestämislaki).
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Sote-maakunta ja kunnat
• Tehtävien siirrot kuntien kanssa
• Sote-maakunta voi hoitaa kaikkien alueensa kuntien kanssa tekemällään
sopimuksella kuntien vapaaehtoisia ja sote-maakuntien tehtäväalaan kuuluvia tehtäviä,
joihin kunnat ovat osoittaneet rahoituksen.
• Järjestämisvastuun siirtäminen kunnille edellyttää erillistä toimivaltaa lainsäädännössä.
Siirtäminen ei ole mahdollista pelkästään sote-maakuntalain perusteella.

• Maakuntien välinen yhteistoiminta
• Yhteistoiminnan muodot vastaavat kuntalain mukaisia yhteistoiminnan muotoja.
• Maakunnat voivat sopia sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä.
• Eivät voi sopia lain perusteella keskitettyjen palvelujen hoitamisesta.

• Sote-maakuntayhtymä (vrt. kuntayhtymä)
• Sote-maakunnan toimialaan kuuluvien tehtävien tukipalvelujen tuottamistehtäviä.
• Sote-maakuntayhtymälle ei voi siirtää järjestämisvastuuta. Uudenmaan/HUS osalta
säädettäisiin laissa erikseen.
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Sote-lakiluonnoksen
raha-asiat
Kaupunkipoliittinen työryhmä
18.8.2020
Sanna Lehtonen
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Soten raha-asiat
1. Kustannusten ja tulojen siirtolaskenta
2.Kunnan talouden tasapaino ja valtionosuus
3.Maakunnan valtionrahoitus
4.Omaisuus ja kiinteistöt
5.Muutoskustannukset

Rahoituksen siirto ja
kuntavaikutukset
Sanna Lehtonen

Verotuksellisesti ”paras” vaihtoehto lisää
ongelmia valtionosuusjärjestelmässä
”Toteuttamisvaihtoehtona kunnallisveroprosenttien tasasuuruinen alentaminen
täyttäisi uudistukselle asetetut reunaehdot ja tavoitteet kokonaisveroasteen nousun
sekä verovelvollisten yhdenvertaisen kohtelun osalta.
Valtionosuusjärjestelmää ja kuntatalouden rahoitusta koskevia ongelmia vaihtoehto
sen sijaan aiheuttaisi.
Näitä ongelmia olisi kuitenkin mahdollista lieventää valtionosuusperusteita ja
verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasausta koskevilla muutoksilla, tasaamalla
uudistuksesta johtuvia muutoksia kuntien kesken sekä rajoittamalla muutoksia
riittävän pitkän ajan.”
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Lakiluonnos (15.6.) lausunnoilla 25.9. saakka

Tärkeimmät nostot sote-paketin rahaasioista kaupunkien näkökulmasta
Yleistä
•

•

•

Kustannusten ja tulojen siirto
tehdään poikkileikkaustilanteessa,
jossa olennaista kuntien talous
(2020), 2021 ja 2022.
Esitys ei huomioi viimeaikaisia
muutoksia, kuten kuntatalouden
heikentymistä tai koronaepidemiaa.
Esitys ei huomioi kaupunkien,
kuntien tai perustettavien sotemaakuntien kasvua tai
supistumista eikä täten myöskään
investointitarpeita tai säästöpotentiaalia tulevaisuudessa.

Kuntatalous
•

•

•

Esitetty malli johtaa kuntien
merkittävään suhteellisen
velkaantuneisuuden kasvuun.
Esityksen +/-100 €/asukas
enimmäismuutosten raja tai yhden
(1) %-yksikön muutospaine
kunnallisveroprosenttiin on
kestämätön tässä kuntataloustilanteessa.
Muutoksia myös valtionosuuden
määräytymisperusteisiin, mm.
50 % kiinteistöverosta tulopohjan
tasaukseen.

Maakunnat
•
•

•

•

•

Täysimääräinen valtionrahoitus
Rahoituksen säästöleikkurina
tarpeen kasvun huomioiminen
vajaana vain 80 % osalta
tavoitteena 1,5 mrd. € säästö
vuonna 2035
Rahoituksen maksimimuutos
rajattu +/-150 €/asukas seitsemän
(7) vuoden siirtymäaikana
Maakunnille siirtyvät kiinteistöt
maakuntien omaan taseeseen ei kansallista tilakeskusta
Selvitys verotusoikeudesta kesken

Sanna Lehtonen @lehtonenKL 17.8.2020

Maakuntien rahoituksesta

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.”

