
Lakien lausuntoluonnos sote:n 

näkökulmasta

• Sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämislaki

• Maakuntalaki

• Voimaanpanolaki
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Lausuntoluonnoksen keskeiset viestit -

yleistä

• 18 maakunnan ratkaisu luo riittävän leveät hartiat sote-palveluiden 

tuottamiselle ja mahdollisuuden kaventaa terveys-ja hyvinvointieroja

• järjestämisen ja tuottamisen eriyttäminen lisää byrokratiaa ja laaja ja 

vaativa järjestämistehtävä vaatii voimavaroja ja osaamista

– Tarvitsisiko eriyttää, jos ei olisi linjattu toteutettavaksi 

valinnanvapausmallia ja monituottajuutta?

• Lausuttavana olevan lakipaketin arviointia vaikeuttaa esityksen 

puutteellisuus:

– VNA ESH työnjaosta

– Erityislainsäädäntö maakuntalain eri tehtävien osalta

– Lakiesitys Terveydenhuoltolain, Sosiaalihuoltolain ja 

Päivystysasetuksen osalta käsitelty erillisinä kokonaisuuksina, vaikka 

liittyvät sisältälakeina samaan asiakokonaisuuteen
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Lausuntoluonnoksen keskeiset viestit -

valinnanvapaudesta

• valinnanvapaus-malli ja palveluiden monituottajuus vaarantaa sote-

integraation ja tavoitteen ehjistä, asiakas- ja potilaslähtöisistä hoito- ja 

palveluketjuista

• valinnanvapaus-malli ei välttämättä toimi kaikkialla => alueet, joissa 

palvelutarjontaa paljon ovat edullisemmassa asemassa palveluiden 

saatavuuden (ja laadun?) osalta

• valinnanvapaus lisännee palvelutarjontaa = > vaikka valinnanvapauden 

myötä toiminta tehostuneekin, voi lisääntyvä palvelutarjonta luoda 

lisäkysyntää ja kasvattaa sote-kustannuksia

• Voimaanpanolain 42§ mukaista laajan valinnanvapauden piiriin kuuluvien 

palveluiden yhtiöittämisvelvollisuuden siirtymäaikaa olisi hyvä harkita 

pidennettäväksi ja valinnanvapausmallin valmisteluaikataulua olisi 

tarkoituksenmukaista väljentää

• Vaarana on, että osana järjestelmän kokonaisuudistusta perusteellista 

valinnanvapausmallin valmistelua, vaikutusarviointia sekä laatumittareita 

ei ehditä valmistella
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Lausuntoluonnoksen keskeiset viestit -

valinnanvapaudesta

• Entä jos palvelulaitoksen alainen tytäryhtiö ei saa käyttää valtakunnallisten 

4 palvelukeskuksen palveluita => onko maakunnan palvelulaitoksen 

tytäryhtiö täten heikommassa asemassa valtakunnallisiin yrityksiin ja 

yhteisöihin verrattuna kilpailutilanteessa?

• Joutuuko maakunnan palvelulaitoksen alainen tytäryhtiö hankkimaan 

omat potilas- ja asiakastietojärjestelmänsä ?

• Miten taataan tiedon liikkuminen monituottajamallissa eri tuotanto-

organisaatioiden välillä?
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Lausuntoluonnoksen keskeiset viestit

- keskittämisestä ja järjestämisvastuusta

• vaativampien palveluiden keskittäminen ei takaa 3 mrd kasvun 

leikkaamistavoitteen saavuttamista

– vääriä asioita liikaa keskittämällä voi syntyä lisääkin kustannuksia; 

osaoptimointia??

• ensihoito saatava 18 maakunnan järjestämis- ja tuottamisvastuulle => 

muutoin menetetään synergiahyödyt ja mahdollisuus integroida 

ensihoitojärjestelmä osaksi sote-palvelujärjestelmää

• pelastustoimi pitää olla 18 maakunnan järjestämis- ja tuottamisvastuulla 

– => Pelastustoimella on vahvaa osaamista hallinnonalat ylittävästä 

yhteistyöstä häiriö- ja poikkeusoloihin varautumisessa, 

valmiussuunnittelussa sekä – harjoittelussa – pelastustoimen 

irrottaminen 18 maakunnan kokonaisuuksista vaikeuttaisi em. häiriö-

ja poikkeusoloihin varautumista uusissa monialaisissa, 

tehtäväkokonaisuuksiltaan laajoissa maakunnissa
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Lausuntoluonnoksen keskeiset viestit -

demokratianäkökulma

• järjestäjä-taho on resursoitava hyvin, muutoin vaarana 

demokratiavaje

– Ohjaako maakuntavirasto aidosti palvelulaitosta ?

• palveluita voimakkaasti keskitettäessä maakuntien välillä 

osalla maakuntia ei päätösvaltaa merkittävään osaan 

palveluita => demokratiavaje

• yhteistyöalueella myös paljon valtaa => synnyttääkö 

demokratiavajetta suhteessa itsehallinnollisiin maakuntiin?

• valtioneuvoston, STM ja VM valta ylimitoitettu 

– => kriteerit maakunnan arviointimenettelylle laveat

– => mahdollisuus puuttua maakunta- ja sote-strategiaan

– => mahdollisuus puuttua yhteistyöalueen yhteistyösopimukseen

– => valtiolla erityisen äänivallan osakkeita maakuntien 
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Lausuntoluonnoksen keskeiset viestit –

maakunnan itsehallinnollisuus ?

• Maakuntalain 3. luvun (10-15 §) mukainen maakunnan suhde valtioon 

vaatii huolellista perustuslaillista tarkastelua maakuntien itsehallinnon 

toteutumisen näkökulmasta arvioituna

• Maakunnan rahoituksen koostuessa valtaosin valtion rahoituksesta 

(pääosin tarveperusteisesti) ja osin asiakasmaksujen tuotoista, 

muodostavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 11§, 18§ ja 19§

riskin ja mahdollisuuden tilanteelle, jossa maakunta ei itse voi vaikuttaa 

oman maakunnan ulkopuolelta hankittavien palveluiden laajuuteen ja 

kustannuksiin eikä voi osallistua em. palveluita koskevaan 

päätöksentekoon, mutta joutuu kuitenkin huolehtimaan oman taloutensa 

ja palvelutuotantonsa sopeuttamisesta päätösvallan ulkopuolella oleviin 

ostopalveluiden kustannuksiin

• Onko aitoa itsehallintoa ilman verotusoikeutta ?
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Lausuntoluonnoksen keskeiset viestit –

maakunnan itsehallinnollisuus ?

• Maakuntalain 103§ mukaan talousarvio ja –suunnitelma on laadittava 

siten, että maakunnan toiminnan ja investointien rahavirta on 

tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään talousarviovuotta seuraavan 

vuoden eli taloussuunnitelmakauden toisen vuoden päättyessä. Maakunta 

voi joutua Maakuntalain 109§ mukaiseen arviointimenettelyyn 110§

kriteerien mukaisesti.

• => Maakuntalain säännökset alijäämän kattamisvelvollisuudesta ovat liian 

tiukat ja ongelmalliset maakuntien itsehallinnon näkökulmasta

• => Vaarana on useiden maakuntien ajautumisesta nopeasti 

arviointimenettelyyn

• => joutuvatko maakunnat karsimaan palveluverkkoaan liikaakin talouden 

tasapainottamiseksi ? => voiko syntyä ristiriita suhteessa tavoitteeseen 

peruspalveluiden vahvistamisesta ja terveyserojen kaventamisesta?
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Lausuntoluonnoksen keskeiset viestit –

valtion hallitseva rooli

• Järjestämislain 17§ mukaan maakuntien on hyväksyttävä 

yhteistyösopimus maakuntavaltuustoissaan.

• 18§ mukaan valtioneuvosto voi päättää maakuntien 

yhteistyösopimuksesta ja sen sisällöstä sekä maakuntien 

välisestä yhteistyöstä sosiaali- ja terveydenhuollossa 18§:ssä 

mainituista 3 kriteeristä yhden toteutuessa

• => Käytännössä tämä voi johtaa siihen, että esimerkiksi 

maakuntien välisestä työnjaosta tai laajakantoisista 

investoinneista sovittaessa valtioneuvosto voi kävellä 

yksittäisen maakunnan maakuntavaltuuston ylitse
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Lausuntoluonnoksen keskeiset viestit -

rahoitusjärjestelmästä

• Maakuntalain 6§ mukaisesti maakuntien tehtäväalaan kuuluvien tehtävien 

irrotessa kuntapohjasta on luonnollista, että myös rahoitusjärjestelmä 

uudistetaan

• Itsehallinnollisten maakuntien toiminnan käynnistämisvaiheessa vastuu 

sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoittamisesta on luontevaa osoittaa 

valtiolle, mutta jatkossa viimeistään seuraavalla eduskuntavaalikaudella on 

syytä selvittää mahdollisuudet siirtyä sote-palveluiden ja muiden 

maakunnan tehtäväalaan kuuluvien palveluiden rahoituksessa maakuntien 

verotusoikeuden kautta tapahtuvaan rahoitusjärjestelmään

• Maakuntien verotusoikeus yhdistettynä valtion maakunnille osoittamiin 

valtionosuuksiin sekä asiakasmaksuihin lisäisi maakuntien aitoa 

itsehallinnollisuutta.
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Lausuntoluonnoksen keskeiset viestit-

rahoitusjärjestelmästä
• Mikäli maakuntien lakisääteisten palveluiden toteutuneet kustannukset kasvavat 

enemmän kuin maakuntaindeksin muutos lisättynä 0,5 prosenttiyksiköllä, 

ylimenevää kasvuosuutta ei huomioida rahoituspohjassa. Poikkeuksellisesti em. 

rajan ylittävä menokasvu huomioidaan, mikäli se on välttämätöntä peruspalvelujen 

saatavuuden turvaamiseksi tai kustannukset johtuvat rahoituslain 5§ mukaisesti 

maakunnan järjestämisvastuulle laissa tai asetuksessa säädetystä tehtävästä.

• Käytännössä em. kasvun rajoittaminen merkitsee merkittävää menokasvun 

rajoittamista aikaisempaan historialliseen menokasvuun verrattaessa

• aiheuttaa merkittävää tehostamistarvetta ja palveluiden uudelleen organisoinnin 

tarvetta toteutuakseen

• Maakuntien käynnistymisvaiheen yhteydessä saatavien hallinnollisten ja toiminnan 

rationalisoinnin kautta saatavien säästöjen jälkeen erityisesti sosiaali- ja 

terveydenhuollossa kasvavien palvelutarpeiden ja entistä kalliimpien 

hoitomenetelmien myötä em. maltillisessa kasvussa pysyminen voi olla haastavaa 

ja aiheuttaa tarvetta epätarkoituksenmukaiselle palveluverkon ja palveluiden 

karsimiselle

• On riski, ettei tarvekerroin tunnista kaikkia em. palvelutarpeiden kasvuun ja 

kustannuskasvun paineeseen vaikuttavia osatekijöitä. 
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Lausuntoluonnoksen keskeiset viestit -

rahoitusjärjestelmästä

• Rahoituslain 5§ kriteeri lisärahoitukselle (peruspalveluiden saatavuuden 

turvaaminen) on lakitekstissä väljästi määritelty. 

• Maakuntien rahoituslain 9§ palvelujen käyttöä kuvaaviin tarvetekijöihin 

voi liittyä virhelähteitä riippuen maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluiden tasoon ja laatuun maakuntavaihetta edeltävästi. Mikäli esim. 

resurssipulan vuoksi palveluiden saatavuus on ollut keskimääräistä 

heikompaa ja osa palveluiden käyttöä kuvaavista tarvetekijöistä ja 

sairauksista on tunnistamatta/diagnosoimatta, voi em. tarvetekijä-kerroin 

muodostua virheelliseksi.

• Rahoituslain tarvekerroin ei tunnista kaksikielisten maakuntien 

palveluiden kustannuksiin liittyvää lisärasitetta vieraskielisyyskertoimen 

tapaan. Avoimeksi jää myös asukastiheyskertoimen todellinen vaikutus 

rahoituksen suuruuteen (vaikuttaako 10% kapitaatio-osuuteen vai 

tarveperusteiseen 89% osuuteen).
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Lausuntoluonnoksen keskeiset viestit

• Valtioneuvosto voi päättää VM:n esittelystä maakuntajaon muuttamisesta. 

Päätös voidaan tehdä maakuntavaltuuston tahdon vastaisesti, mikäli 

Maakuntalain 110§ tai sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 20§

mukainen maakunnan arviointimenettely päättyy maakuntajakoselvittäjän 

esitykseen maakuntien yhdistämisestä

• Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 20§ kriteerit 

maakunnan arviointimenettelyn käynnistämisestä (palveluiden saatavuus, 

saavuttavuus, laatu merkittävästi huonompi kuin muissa maakunnissa, 

tarvevakioidut kustannukset merkittävästi korkeammat kuin muissa 

maakunnissa, maakunnalla merkittävästi muita maakuntia heikompi kyky 

varmistaa sote-palveluiden edellyttämä henkilöstö ja osaaminen, kyky 

järjestää sote-palvelut muusta syystä vakavasti ja pitkäaikaisesti 

vaarantunut) ovat tulkinnanvaraiset. Näin ollen STM:n valta 

aloitteentekijänä VM:lle maakunnan arviointimenettelyn käynnistämisestä 

on ylimitoitettu. Lakiluonnoksessa esitetty menettely edellyttää validoituja 

mittareita erityisesti sote-palveluiden laadun osalta
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Lausuntoluonnoksen keskeiset viestit -

eläkejärjestelmästä

• Valinnanvapauslainsäädäntö voi johtaa laajan 

valinnanvapauden piirissä olevien palveluiden osalta 

maakunnan palvelulaitoksen tytäryhtiön markkinaosuuden ja 

henkilöstömäärän pienenemiseen. Näin ollen potentiaalisesti 

KEVA:n eläkejärjestelmän piirissä olevan henkilöstön määrä 

voi vähentyä merkittävästikin vaikeuttaen KEVA:n asemaa
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Kiitokset mielenkiinnosta!
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