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Kuntaliiton
linjaukset
soteuudistukseen
1

▪ Sote-uudistus tarvitaan: alkuperäiset tavoitteet edelleen
kannatettavia
▪ Maakunnissa ja kunnissa tehty työ pitää hyödyntää
▪ Eteneminen on nyt mahdollista kunta- ja
kuntayhtymäpohjaisesti kehittäen lainsäädäntöä edelleen
▪ Rajoituslaki on edelleen tarpeellinen: kehotetaan kuntia
harkitsemaan tarkoin kiinteistöjen myyntiä ja soten osien
ulkoistuksia
▪ Valtakunnallinen valmistelu parlamentaarisesti
▪ Alkuvaiheessa vain sote-toiminnat
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▪ Kunnat voivat yhdessä sopia myös muiden tehtävien
järjestämisestä yhteistyössä (esim. ympäristöterveyshuolto, pelastustoimi)

▪ Sama malli ei sovi koko maahan

▪ Pääkaupunkiseutu tarvitsee oman ratkaisunsa
▪ Valinnanvapautta voidaan lisätä
palvelusetelijärjestelmällä ja myöhemmin
henkilökohtaisella budjetilla
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Ovatko
kuntapohjaiset
mallit
mahdollisia?

”Sote-vastuun tulee olla joko kuntaa suuremmalla itsehallintoalueella tai
valtiolla.”
• PeV linjannut, että on vahvoja perusteita siirtää sote-palvelut kuntia
suuremmalle alueelle. PeV ei ole ottanut kantaa, ettei vastuu voisi olla
riittävän vahvalla kunnalla, eikä siihen, ettei kunnalla voisi olla
itsehallintoalueen tehtäviä
”Perustuslaki ei mahdollista kuntayhtymää sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen järjestäjänä.”
• Vapaaehtoisten kuntayhtymien perustuslaillisuutta ei ole kyseenalaistettu
• PeV:n mukaan ”pakkokuntayhtymää” ei voida pitää lähtökohtaisesta
poissuljettuna, mutta sen toteuttamistapa ei saa kokonaisuutena
arvioiden olla kansanvaltaisuusperiaatteen tai rahoitusperiaatteen
vastainen
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Ovatko
kuntapohjaiset
mallit
mahdollisia?

”Koko maassa tulee olla samanlainen hallintomalli”

• Perustuslaissa turvatut sosiaaliset oikeudet ja
vaikutusmahdollisuudet pitää turvata yhtäläisesti.
• Erilaisuus todennäköisesti mahdollista, jos lainsäädäntö koskee
organisointia ja päätöksentekorakennetta, mutta ei
päätöksenteon ja palvelujen materiaalisia edellytyksiä. (PeVL
11/2002vp - HE 248/2001vp)

”Vaalit tarvitaan”
• PeV todennut, että tehtävien siirtäminen kunnilta perustuslain
121 §:n 4 momentissa tarkoitetuille itsehallintoalueille, joilla
kansanvaltaisuus toteutuisi välittömien vaalien kautta, olisi
mahdollinen, mutta ei ainoa vaihtoehto
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Hallitusohjelman
linjaukset

▪ Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kootaan kuntaa suuremmille
itsehallinnollisille alueille eli maakunnille, joita on 18.
▪ Maakuntien päättäjät eli valtuutetut valitaan suorilla vaaleilla. Jo ensi
vaiheessa maakuntien tehtäväksi otetaan myös pelastustoiminta ja
ensihoito.
▪ Maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina.

▪ Yksityinen ja kolmas sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina.
▪ Kuntien osalta tämä ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta vuoden 2019
loppuun mennessä.

▪ Hallitus selvittää Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen
erillisratkaisun yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden
2019 loppuun mennessä.
▪ Maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen
valmistellaan parlamentaarisessa komiteassa vuoden 2020 loppuun
mennessä
▪ Itsehallinnolliset alueet mahdollistavat vaiheittaisen siirtymisen
monialaisiin maakuntiin. Tämä valmistellaan parlamentaarisesti vuoden
2020 loppuun mennessä.
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Sote-tilanne
5/2019

Maakunnallinen sote-kuntayhtymä
▪ Etelä-Karjala (Eksote), Pohjois-Karjala (Siun sote), Kainuu ja
Keski-Pohjanmaa (Soite) ja Kymenlaakso (Kymsote)

Maakuntaa pienempi sote-kuntayhtymä
▪ Päijät-Hämeen hyvinvointi-ky PHHKY (mukana eivät ole Heinola ja
Sysmä), Keski-Uudenmaan hyvinvointi-ky eli Keusote ( kuusi
kuntaa), Essote eli Etelä-Savon sote-ky (seitsemän kuntaa) ja
Sosteri eli
Itä-Savon sote-ky (neljä kuntaa)

Maakunnallinen sote-kuntayhtymä harkinnassa
▪ Pirkanmaa, Keski-Suomi, Varsinais-Suomi, Etelä-Pohjanmaa,
Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta, Kanta-Häme, Lappi
(Meri-Lapin esh-ulkoistus)
Suunnitelma etenee

Maakuntaa pienempi sote-alue harkinnassa
▪ Uusimaa: Länsi-Uusimaa, Itä-Uusimaa, Vantaa-Kerava, Helsinki

Maakunnallinen sote-kuntayhtymä
epätodennäköinen
▪ Pohjois-Savo
▪ Etelä-Savo: Sosteri (esh-ulkoistus suunnitteilla) ja Essote
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Kuntapohjaine
n/kuntayhtymä
-ratkaisu

▪ Toteutettavissa välittömästi nykyisellä lainsäädännöllä

▪ Palveluintegraatio toteutuu hyvin
▪ Ei synny hankalia raja/yhdyspintoja - hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen helpottuu

▪ Tuttu ratkaisu –tiedetään, mitä saadaan
▪ Kunnissa innostusta ja motivaatiota kuntapohjaiseen ratkaisuun
▪ Voidaan nähdä evoluutiomallina - siirtyminen esim.
itsehallintoalueeseen mahdollinen
▪ Omistajaohjaus ja rahoitus ongelmallisia – ratkaisuvaihtoehtoja on

▪ Ristiriitoja syntyy helposti – erityisesti palveluverkon keskittäminen
haasteellista
▪ Demokratiavaje – suorat vaalit eivät ole mahdolliset
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Itsehallintoalue
▪ Palveluiden integraatio toteutettavissa helposti
▪ Valmistelutyötä tehty jo monessa maakunnassa

▪ Demokraattisempi kuin kuntayhtymä - suorat vaalit
▪ Omat rahat – verotusoikeus?

▪ Vaarana liian tiukka valtio-ohjaus - uhkana ratkaisut, jotka
eivät huomioi alueellisia erityispiirteitä – kaikki ”samaan
muottiin”
▪ Kolmas hallintotaso ja verotustaso
▪ Lainsäädäntö vaatii riittävästi aikaa - perustuslaillisia
näkökohtia, jotka otettava huomioon, myös poliittisia
jännitteitä, omaisuuden ja henkilöstön siirrot
▪ ”Jos valmistelu pitkittyy, se mutkistuu” - valmistelijoiden ja
henkilöstön motivaatio ja jaksaminen koetuksella
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