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Kysymykset
Kysymyksiä uudistuksen tavoitteista
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tavoitteena on kaventaa väestön terveys- ja
hyvinvointieroja sekä hillitä palveluista aiheutuvia kustannuksia 3 miljardilla eurolla vuoteen 2029
mennessä.
1. Voidaanko esityksellä kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä parantaa
palvelujen yhdenvertaistasaatavuutta? Jos ei, niin miten ehdotusta tulisi siltä osin
muuttaa?
(Avotila)
Valmisteilla oleva malli parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta.
Valinnanvapausmalli tulee valmistella niin, ettei se johda väestön terveyserojen
kasvamiseen vaan päinvastoin kaventaa niitä.

2. Antaako esitys riittävät edellytykset saavuttaa 3 miljardin euron kustannusten kasvun
hillinnän tavoite? Jos ei, miten tavoitteen saavuttamisen edellytyksiä voitaisiin parantaa?
(Avotila)
Kustannusten kasvun hillinnän kannalta on keskeistä ketä hoidetaan ja mitkä palvelut
kuuluvat julkisen palveluntarjonnan piiriin. Tämän lisäksi vertikaalisella ja
horisontaalisella integraatiolla (saumattomilla palveluketjuilla) voidaan aikaansaada
kustannusten kasvun hillintää.
3. Toteutuuko demokratia esityksessä riittävällä tavalla? Jos ei, miten esityksen
kansanvaltaisuutta voisi vahvistaa?
(Avotila)
Esitykseen sisältyvä tiukasti maakuntaa ohjaava lainsäädäntö myös operatiivisella
tasolla rajoittaa itsehallintoa. Jotta demokratia toteutuisi, olisi maakunnilla oltava
verotusoikeus.
Kysymyksiä maakuntalaista
4. Muodostaako maakuntalaki tarkoituksenmukaisen yleislain tulevien maakuntien hallinnon
ja talouden järjestämiselle?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)
Maakuntalaki antaa hyvän pohjan maakuntien hallinnon ja talouden järjestämiselle.
Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen asettaa kuitenkin erittäin suuria
vaatimuksia maakuntakonsernin ohjauksella ja järjestämiselle.
5. Maakuntalain 2 luvussa määritellään maakunnan tehtävät. Onko maakunnalle esitetty
tehtäväkokonaisuus uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukainen?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)
Jatkovalmistelussa tulee varmistua siitä, ettei maakunnalla ja kunnilla ole
päällekkäisiä tehtäviä. Esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät
tulee järjestää niin, että vastuut ja työnjako ovat selvät. Kuntien rooli
kasvupalveluissa ja alueiden kehittämisessä on merkittävä eikä
toimintaedellytyksiä tule heikentää.

Jatkovalmistelussa tulisi selvittä mahdollisuudet koota ELY-keskuksen
ympäristötehtäviä luonnoksessa esitettyä laajemmin maakuntien vastuulle.
Maakunnille ja kunnille tarjottavien pelastustoimen palvelujen näkökulmasta
pelastustoimen järjestäminen 18 maakunnalliseen pelastuslaitokseen on parempi
ratkaisu kuin pelastustoimen järjestäminen 5 maakunnan tehtävänä.
Pelastustoimella on vahvaa osaamista hallinnonalat ylittävästä yhteistyöstä häiriöja poikkeusoloihin varautumisessa, valmiussuunnittelusta ja harjoittelusta. Tätä on
pysyttävä hyödyntämään riittävästi varautumisessa myös maakuntauudistuksen
jälkeenkin. Lainsäädännössä on pelastuslaitosten määrästä riippumatta turvattava
pelastuslaitosten mahdollisuus toimia ensihoidon palveluntuottajana. Ensihoito on
yksi tärkeimpiä lähipalveluita. Ensihoidon palvelut ovat linkittyneet kiinteäksi
osaksi alueellisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjuja eikä toimivia
toimintatapoja ole syytä muuttaa. Sairaanhoitopiirit ovat voineet hoitaa
ensihoitopalvelun itse, yhdessä pelastuslaitosten tai toisten sairaanhoitopiirien
kanssa tai ostaa palvelun muulta palveluntuottajalta. Ensihoitoa on toteutettu
kiinteässä yhteistyössä alueen pelastuslaitoksen sekä sosiaali- ja terveyshuollon
toimintayksiköiden kanssa. Alueella on kehitetty yhteisiä toimintamalleja siten,
että ensihoito on kiireellisen hoidon antamista hoitolaitosten ulkopuolella ja vain
tarvittaessa potilas kuljetetaan hoitoyksikköön. Lisäksi ajoittain on voitu avustaa
perusterveydenhuollon tukitehtävissä. Tämän vuoksi ensihoidon
järjestämisvastuun tulee jatkossa olla 18 maakunnalla (järjestämislain 9 §).
6. Maakuntalain 5 luvussa säädetään maakunnan asukkaiden osallistumisoikeuksista. Ovatko
osallistumisoikeudet turvattu esityksessä riittävällä tavalla?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)
Maakuntalakiluonnos vastaa kuntalain sääntelyä.
7. Maakuntalain 9 luvussa säädetään maakunnan palvelulaitoksesta. Onko siitä esitetty
säädettäväksi tuottamisen organisoinnin näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)
Maakunnan yhteyteen perustettava palvelulaitos on tarpeen, mutta sen
toteuttamisessa on otettava huomioon, ettei se saa aikaan raja-aitaa, joka luo
esteitä toiminnan johtamiselle tai maakunnan toiminnan ja talouden
kokonaisuuden hallinnalle. Demokratian toteutuminen on turvattava.
Valinnanvapauden toteuttaminen liittyy keskeisesti palvelulaitoksen sääntelyyn ja
sen vuoksi on otettava huomioon miten ja missä laajuudessa valinnanvapaus
tullaan toteuttamaan.

8. Maakunnan talouden ohjaus perustuu erityisesti maakuntalakiin ja maakuntien
rahoituslakiin. Ohjaavatko maakuntien rahoitusmalli ja maakuntalain mukainen
taloudenohjausmekanismi maakuntien taloudenhoitoa tarkoituksenmukaisella tavalla?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)
Maakunnille ollaan säätämässä liian tiukat talouden tasapainovaatimukset.
Maakuntien verotusoikeutta myöhemmässä vaiheessa puolletaan.
9. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntalaista.
Kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista:
10. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 4 §:ssä säädettäisiin palvelujen saatavuudesta
ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava väestön tarpeet
huomioon ottaen lähellä asiakkaita, mutta säännöksen mukaisten edellytysten täyttyessä
palveluja voidaan koota suurempiin kokonaisuuksiin. Onko säännös palvelujen
saatavuuden näkökulmasta tarkoituksenmukainen?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)
Käynnistysvaiheessa on välttämätöntä joissakin tapauksissa koota palveluita, jotta
soteuudistus käynnistyisi päätavoitteiden mukaisesti Tavoite turvata tarpeelliset lähipalvelut
on kannatettavaa. Ongelmallista on, ettei maakunta lakiluonnoksen mukaan itse pystyisi
vaikuttamaan keskitettäviin palveluihin.
11. Maakunnat muodostavat 5 yhteistyöaluetta, joista kussakin on 3–4 maakuntaa.
Yhteistyöalueeseen kuuluvat maakunnat laativat sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämislain 16 §:n mukaisen yhteistyösopimuksen. Siinä maakunnat sopivat
keskinäisestä yhteistyöstä palvelujen järjestämisessä ja toteuttamisessa. Sopimus on
oikeudellisesti maakuntia sitova. Onko sopimuksen sitovuus perusteltua?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)

Kustannusnousun hillitsemisen kannalta maakuntien keskinäisestä yhteistyöstä ja
työnjaosta on voitava sopia sitovasti alkuvaiheessa.

12. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 16 §:n mukaan laadittavassa
yhteistyösopimuksessa on sovittava toimenpiteet palvelujen integraation varmistamiseksi.
23 §:n mukaisesti palvelun tuottajan velvollisuutena on valmistaa palveluketjujen
integraation toteutuminen ja toimittava integraation edellyttämässä yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa. Ovatko säännökset riittäviä asiakaslähtöisen integraation
toteutumiseksi?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)
Lakiluonnoksessa ja perusteluissa ei ole kyetty riittävästi avaamaan
ohjausjärjestelmän kokonaisuutta suhteessa integraatiotavoitteeseen.

13. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaan valtion ohjausta vahvistetaan
sosiaali- ja terveyspalveluissa (19 §, 4 luku, 6 luku). Onko tämä uudistuksen tavoitteiden
näkökulmasta perusteltua?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)
Valtionohjaus liikkeellelähtövaiheessa tulisi kohdistua strategisiin tavoitteisiin
muttei operatiiviseen toimintaan.

14. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 22 §:n mukaan maakunnan on omassa
toiminnassaan erotettava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja palvelujen
tuottaminen. Onko järjestämisen ja tuottamisen erottaminen uudistuksen tavoitteiden
näkökulmasta tarkoituksenmukaista?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)
Järjestely synnyttää tarpeetonta päällekkäistä hallintoa ja kustannuksia
maakunnan omassa toiminnassa.

15. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 22 §:n mukaan maakunnalla on
yhtiöittämisvelvollisuus maakunnan hoitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä
kilpailutilanteessa markkinoilla tai jos palvelut ovat valinnanvapautta koskevissa
säännöksissä tarkoitetun laajan valinnanvapauden piirissä. Onko ratkaisu
tarkoituksenmukainen?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)
Mikäli yhtiöittämisvelvollisuuteen päädytään, tulee myös kunnilla olla
mahdollisuus toimia yhtiömuodossa palveluiden tuottajina. Valinnanvapautta on
mahdollista edistää myös muilla keinoin kuten palvelusetelijärjestelmää
laajentamalla ja kehittämällä.

16. Muut vapaamuotoiset huomiot sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista.

Kysymyksiä voimaanpanolaista:
17. Kysymys vain kunnille: Voimaanpanolaissa on tarkoitus säätää siitä, mihin maakuntaan
kunnat kuuluvat uudistuksen tullessa voimaan. Katsotaanko kunnassanne, että sen tulee
kuulua voimaanpanolain 5 §:ssä esitettyyn maakuntaan?
a. kyllä (avotila)
b. ei (avotila)
c. ei kantaa (avotila)

18. Kysymys vain kunnille: Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen ei, mihin maakuntaan
kunnan tulisi kuulua ja miksi? (Kunnan tulee toimittaa valtuuston päätösasiakirja sosiaalija terveysministeriöön)

19. Väliaikaishallinnosta sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävistä ja toimivallasta
säädetään voimaanpanolain 2 luvussa. Onko väliaikaishallinnosta säädetty riittävällä
tavalla?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila) valmistelusta aiheutuvat kustannukset tulee korvata
täysimääräisesti kunnille
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)

20. Voimaanpanolain 14 §:n mukaan kunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon 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?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)
21. Voimaanpanolain 4 luvun mukaan lakisääteisten kuntayhtymien koko omaisuus sekä
kuntien irtain omaisuus siirtyy maakunnille. Kuntien toimitilat ja kiinteistöt jäävät kuntien
omistukseen. Onko omaisuusjärjestelyjä koskeva ratkaisu hyväksyttävä?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)

22. Jos vastasitte edelliseen kysymykseen ei tai ei pääosin, millä tavoin omaisuusjärjestelyt
pitäisi toteuttaa?

Esitys on ongelmallinen. Kiinteistöomaisuuteen liittyvät riskit tulee järjestelyssä
kohdentaa sille osapuolelle (maakunta, perustettava maakuntien toimitilayhtiö), joka
omilla toimillaan pystyy vaikuttamaan kiinteistöjen käyttötarpeeseen. Kunnan
maankäytön kehittämisen ja elinvoimaisuuden varmistamiseksi olisi perusteltua, että
kuntayhtymien maapohjat jäisivät kuntien omistukseen. Lakiesityksen tulisi mahdollistaa
maapohjien ja alueiden jääminen kuntayhtymien/jäsenkuntien omistukseen sekä
vuokraamisen maakunnille pitkäaikaisilla käyttötarkoitukseen sidotuilla
vuokrasopimuksilla. Mikäli edetään lakiesityksen mukaisesti, kuntayhtymien maapohjaa
tulee siirtää vain sote- toiminnan edellyttämä määrä.
23. Voimaanpanolain 41 §:ssa säädettäisiin kunnan tuloveroprosentista vuosina 2019 – 2021.
Pidättekö veronmaksajien yhdenvertaisen aseman näkökulmasta perusteltuna, että
kuntien veroprosentteja esitetään rajoitettavaksi kolmen vuoden määräajaksi?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)
Kuntien oikeuteen päättää tuloveroprosentistaan ei saisi puuttua.

24. Voimaanpanolain 42 §:n mukaan maakunnan on perustettava sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämislain tarkoittamat maakunnan palvelulaitoksen tytäryhtiöt,
jotka tuottavat lailla erikseen säädetyn laajan valinnanvapauden piiriin kuuluvia palveluita
siten, että yhtiöittäminen on toteutettu 31.12.2020. Onko esitetty siirtymäaika riittävä
maakunnan yhtiömuotoisen tuotannon organisoimiseksi?
a. kyllä (avotila)
b. ei (avotila)
c. ei kantaa (avotila)
Yhtiöittämiselle varataan aikaa vuoden 2022 loppuun.
25. Muut vapaamuotoiset huomiot voimaanpanolaista.

Kysymykset maakuntien rahoituslaista
26. Valtio rahoittaa perustettavien maakuntien toiminnan, eli vastuu sosiaali- ja
terveyspalveluiden rahoittamisesta osoitetaan valtiolle. Onko ratkaisu uudistuksen
tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukainen?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)
Valtion rahoitus on itsehallinnon kannalta ongelmallinen. Maakunnalla tulee olla
verotusoikeus.

27. Maakuntien tuloja ovat valtion rahoitus (3 §) sekä asiakas- ja käyttömaksutulot (4 §).
Lisäksi maakunnat voivat ottaa lyhytaikaista lainaa (3 §). Valtion rahoituksen kasvua
rajoitetaan vuosittaisessa tarkistuksessa julkisen talouden kantokyvyn turvaamiseksi (6 ja
29 §). Onko maakunnilla riittävät taloudelliset edellytykset suoriutua lakisääteisistä
tehtävistä?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)
Maakuntien taloudellinen liikkumavara muodostuu vähäiseksi, ja rahoitusaseman
heikkeneminen voi johtaa palveluiden leikkaamisiin ja/tai asiakasmaksujen
korotuksiin.

28. Ovatko maakuntien valtion rahoituksen määräytymisessä käytettävät palvelujen käyttöä
kuvaavat tarvetekijät (luku 3, ml. uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin) ja
niiden painokertoimet perusteltuja?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotilaa)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät rahoituskriteerit ovat liian
monimutkaisia ja epäselviä eritoten suhteessa hyte-rahoituksen kokonaismäärään.

29. Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksessa siirrytään asteittain menoperusteisesta
rahoituksesta tarveperusteiseen rahoitukseen. Onko maakuntien rahoitukselle vuosille
2019–2023 esitetty siirtymäaika (27–28 §) riittävä?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)

30. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntien rahoituslaista.

Kysymykset muista lakiluonnoksista
Maakuntajakolaki
31. Pidättekö esitettyjä tapoja maakuntajaon muuttamiseksi tarkoituksenmukaisena?
(erityisesti maakuntajakolain 2 ja 10 §)
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)

32. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntajakolaista.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
33. Ovatko valtionosuusjärjestelmään esitetyt, sote-uudistuksesta aiheutuvien merkittävien
kuntakohtaisten muutosten lieventämiseksi esitetyt tasausjärjestelyt ja muut muutokset
hyväksyttäviä ja riittäviä (laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 24 §, 27§ 27 b§ ja
55§)?

a.
b.
c.
d.
e.

kyllä (avotila)
kyllä pääosin (avotila)
ei pääosin (avotila)
ei (avotila)
ei kantaa (avotila)

34. Ovatko valtionosuuskriteerit (ml. uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -kriteeri)
sekä niiden painotukset perusteltuja (laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, luku
2 sekä luonnos valtioneuvoston asetukseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 3
§)?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät rahoituskriteerit ovat liian
monimutkaisia ja epäselviä eritoten suhteessa hyte-rahoituksen kokonaismäärään.

35. Vapaamuotoiset huomiot hallituksen esityksen valtionosuuskokonaisuudesta.

Verotus
36. Pidättekö maakuntien rahoituksen keräämiseksi esitettyjä valtion verojärjestelmän
muutoksia hyväksyttävinä?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)
37. Vapaamuotoiset huomiot verolaeista.
Kansainvälisten vertailujen mukaan paikallis- tai aluehallinnolla on yleensä
vähintäänkin osittainen omaan verotusoikeuteen perustuva verorahoitus. Täyden
valtionrahoituksen mallit ovat harvinaisia, ja niitä on lähinnä maissa, joissa kuntien
ja alueiden tehtävät ovat vähäisiä. Verotusoikeus lisäisi päätöksenteon
vastuunkantoa ja läpinäkyvyyttä.

Henkilöstö ja eläkkeet

38. 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?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)

39. Onko eläkkeiden rahoittamisesta esitetty säädettäväksi tarkoituksenmukaisesti?
a. kyllä (avotila)
b. kyllä pääosin (avotila)
c. ei pääosin (avotila)
d. ei (avotila)
e. ei kantaa (avotila)

40. Vapaamuotoiset huomiot henkilöstön asemasta ja/tai työnantajaedunvalvonnasta sekä
eläkkeistä.
Uudistuksen vaikutukset

41. Miten arvioitte uudistuksen vaikuttavan oman taustaorganisaationne asemaan?
Mikkeli on maakunnan keskuskaupunki. Kaupungin rooli muuttuu ja edunvalvontarooli
korostuu. Eri kunnilla tulee olemaan erilaiset mahdollisuudet selviytyä muutoksesta.

42. Onko maakunnilla riittävät taloudelliset edellytykset suoriutua lakisääteisistä tehtävistä
uudistuksen voimaan tultua?
Maakuntien edellytykset selvitä laissa määrätyistä tehtävistä ja velvoitteista ovat
keskipitkällä aikavälillä heikot, mikäli saadaan liian vähän valtion rahoitusta uudistuksen
valmisteluun ja laissa määriteltyjen tehtävien hoitamiseen, rajoitetaan
toimintavapauksia palveluiden tuottamisessa, asetetaan maakunnille liian tiukat
alijäämän kattamisvelvoitteet ja maakuntien arviointimenettelyn kriteerit sekä on
tiukka ja byrokraattinen valtionohjaus. Maakuntien tehtäviin osoitettavat resurssit tulee
mitoittaa siten, että maakunnilla on mahdollisuus toimia maakuntauudistuksen hengen
mukaisesti ja järjestää tehtävien hoito pääsääntöisesti 18 maakunnassa.

Uudistuksen tuki

43. Mihin aiheisiin liittyvää valtakunnallista tukea katsotte tarvitsevanne sote- ja
maakuntauudistusten alueelliseen toteutukseen?
a. sote-integraatio
b. talous
c. hallinto ja johtaminen
d. omaisuusjärjestelyt
e. tietohallinto ja ICT
f. viestintä ja osallisuus
g. henkilöstösiirrot
j. palvelutarpeen arviointi, tilaaminen
k. muuta, mitä?
Kyseessä on historiallisen laaja muutosprosessi. Tästä johtuen muutostuen tulee
olla laaja-alaista ja vaikuttavaa. Tuen kohdentuminen tulee vaihtelemaan
muutoksen eri vaiheissa.

Muut kysymykset

44. Muut vapaamuotoiset huomiot hallituksen esitysluonnoksesta.
Valtakunnalliset palvelukeskukset eivät saa johtaa siihen, ettei maakunnassa voida
tuottaa tarpeellisia tukipalveluita.
45. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset.

