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• Lausuntoja saatiin yhteensä 804.
• Lausuntoihin on tutustuttu sitä mukaan, kun niitä on saapunut
• Perusratkaisuja kannatetaan
• Keskeiset muutosehdotukset koskivat

• rahoitus – kunta ja sote-maakuntarahoitus
• sote-maakuntien ohjaus ja itsehallinto
• järjestämisvastuu, ostopalvelut ja sopimuksien mitättömyys
• tehtävän siirto sote-maakuntien ja kuntien välillä
• sote-maakuntien yhteistyösopimus 
• uudistuksen voimaantulo

Sote-uudistuksen lausuntokierros 15.6.-25.9. 



• Sote-maakuntien nimi muuttuu hyvinvointialueeksi ja se on kaikkien nimi mutta nimi 
muuttuu maakunnaksi, kun esimerkiksi maakuntien liittojen tehtävät siirtyvät niille 

• Muita nimityksiä: HUS-yhtymä, hyvinvointiyhtymä, aluevaalit ja aluevaltuusto, 

• Itä-Savo kuuluu Etelä-Savon hyvinvointialueeseen
• Savonlinnan sairaalan yhteispäivystys mahdollistetaan vuoden 2032 loppuun saakka

• Lapin hyvinvointialueen osalta mahdollistetaan samanlainen yhteispäivystyksen jatkaminen mutta 
ei nykyisenlaisena ulkoistettuna ostopalveluna 2025 jälkeen

• Kruunypyy kuuluu osaksi Pohjanmaan hyvinvointialuetta
• Alueen asukkailla mahdollisuus käyttää terveydenhuollossa voimassa olevaa 

valinnanvapautta
• Palvelujen tuottamisessa voidaan tehdä yhteistyötä hyvinvointialueiden välillä

• Ei muita aluejakomuutoksia

Hyvinvointialue ja hyvinvointiyhtymä,
aluejako ja Itä-Savo



Järjestämisvastuu
• Hyvinvointialueen riittävä oma tuotanto ei edellytetä ylikapasiteetin ylläpitoa; häiriötilanteissa 

palvelut on kuitenkin pystyttävä turvaamaan oman tuotannon, varautumissuunnitelmien sekä 
muiden hyvinvointialueiden ja palveluntuottajien kanssa tehtävän yhteistyön avulla

• Hyvinvointialue voi järjestää ja tuottaa palveluja toisen hyvinvointialueen alueella vain, jos toimii 
yhteistyössä tai yhteistoiminnassa ko. hyvinvointialueen kanssa (esim. palvelujen hankinta 
toiselta hyvinvointialueelta, yhteinen virka/toimielin, yhteistyö yhteistyöalueella, keskitettävät 
palvelut, yhteinen yhtiö).

Ostopalvelut ja vuokratyövoima
• Palveluja voidaan edelleenkin hankkia yksityisiltä palveluntuottajilta laajasti: kaikkia palveluja 

voidaan hankkia, joiden hankkimista ei ole erikseen laissa kielletty
• Monituottajuus, PK-yrittäjyys ja järjestöjen toiminta on edelleen mahdollista; kuitenkin perustuslain 

reunaehdot huomioitava 
• Palveluseteliä voidaan edelleenkin käyttää: palvelusetelilaki jää voimaan ja on tarkoitus 

uudistaa jatkossa erikseen; samalla valmistelussa otetaan huomioon henkilökohtainen 
budjetti, joka edellyttää säätämistä erikseen.

• Sote-maakunnan yhtiöt rinnastuvat sote-järjestämislaissa yksityisiin palveluntuottajiin 
tuottaessaan sote-maakunnalle palveluja

• Julkisoikeudellinen yhtiö ei ole viranomainen, jolloin kaikkia yhtiöitä koskevat perustuslain 
edellytykset julkisen hallintotehtävän siirtämisestä muun kuin viranomaisen hoidettavaksi.
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• Tarkennetaan perusteluissa julkisen hallintotehtävän ja julkisen vallan käytön käsitteitä
• Yksityisen palveluntuottajan palveluissa voidaan käyttää julkista valtaa, jos siitä on 

säädetty lailla erikseen (esim. lastensuojelulaissa ja kehitysvammalaissa säädetään 
rajoitustoimenpiteiden käytöstä)

• Tarkennetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävää työvoimaa koskevia 
säännöksiä

• Työvoimaa voi vuokrata henkilöstövuokrauksena tai hankkia yksityiseltä palveluntuottajalta 
hyvinvointialueen palveluihin

• Ympärivuorokautisessa päivystyksessä voidaan käyttää hankittua tai vuokrattua 
työvoimaa enemmänkin kuin täydentävästi poikkeustilanteissa palvelujen saatavuuden 
turvaamiseksi

• Työvoimaksi hankittu/vuokrattu lääkäri tai hammaslääkäri voi päättää lähetteen 
perusteella potilaan ottamisesta erikoissairaanhoitoon poikkeustilanteissa, jos kyse hoidon 
kiireellisyydestä tai hoidon saatavuuden turvaamisesta

• Muissa kuin poikkeustilanteissa asiasta päättää virkasuhteessa oleva 
lääkäri/hammaslääkäri

• Lähetteen voi edelleen laatia jokainen lääkäri tai hammaslääkäri kuten nykyisinkin
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Yksityistä palveluntuottajaa koskevat vaatimukset ja hankintamenettely
• Selvennetään hankintalain ja sote-järjestämislain välistä suhdetta

• Palveluja hankittaessa hankintamenettelyyn sovelletaan hankintalakia
• Sote-järjestämislain säännökset täydentävät erityislakina hankintalain säännöksiä

• Yksityistä palveluntuottajaa koskevat vaatimukset on suhteutettava hyvinvointialueen 
hankkimien palvelujen sisältöön ja laajuuteen

• Jos yksityisellä palveluntuottajalla on aikaisempaa toimintaa, mahdolliset toiminnan asiakas- tai 
potilasturvallisuuspuutteet ja varallisuusperusteiset vaatimukset huomioidaan vain viimeiseltä 
kolmelta vuodelta  

Yksityisen palveluntuottajan alihankinta
• Tarkennettu perusteluihin, missä määrin alihankinta on sallittua ja mitä tehtäviä 

palveluntuottajan omaa toimintaa täydentävät palvelut voivat olla
• Perustuslaki asettaa reunaehdot alihankinnalle (julkisen hallintotehtävän edelleen siirto = 

subdelegointi)
• kuoriorganisaatiot eivät sallittuja, vaan yksityisellä palveluntuottajalla on oltava myös omaa osaamista ja 

riittävät toimintaedellytykset
• alihankintojen edelleen ketjutus ei ole sallittua

• Hyvinvointialue valvoo yksityistä palveluntuottajaa ja tämän alihankkijaa, yksityinen 
palveluntuottaja valvoo myös alihankkijoitaan 

Yksityistä palveluntuottajaa koskevat 
vaatimukset ja alihankinta



Hankintasopimuksien mitättömyys ja 
irtisanomismahdollisuus
• Jaetaan sopimukset kahteen kategoriaan: mitättömät ostopalvelusopimukset/ehdot ja 

irtisanomisuhan alaiset ostopalvelusopimukset
• Ulkoistamissopimusten mitättömyys koskisi sellaisia sopimuksia/ehtoja, joissa oli sovittu

• ostopalveluiden ulkopuolelle nimenomaisesti laissa säädetyistä tehtävistä mm. julkisen vallan 
käytöstä, sosiaalipäivystyksesta ja sosiaalityöstä 

• järjestämisvastuun toteuttamisesta siten, että on ilmeistä, ettei hyvinvointialue tosiasiallisesti  
vastaa palvelujen järjestämisestä. 

• Irtisanomismahdollisuus koskisi sellaisia sopimuksia, joissa oli sovittu 
järjestämisvastuuseen kuuluvista asioista vastoin lakia muutoin kuin ilmeisesti tai jotka 
eivät turvaa sote-maakunnalle riittävää omaa palvelutuotantoa 

• Hyvinvointialueilla mahdollistettaisiin kokonaisarvion tekeminen
• Irtisanomisessa noudatettava suhteellisuusperiaatetta sekä kohdeltava yhdenvertaisesti

• Pidennetään sopimuksien soveltamismahdollisuuksia 3 vuoteen ja mahdollisestaan 
hyvinvointialueelle pidentää aikaa irtisanottavien sopimuksien osalta 2 vuodella, jos 
palvelujen saatavuus vaarantuisi

• Neuvotteluvelvollisuus ja velvollisuus todeta mitättömyys tai päättää irtisanomisesta
• Muutoksenhaku hallintoriita-asiana.



Strateginen valtionohjaus
Valtionohjaus 

• Ohjausta koskevilla muutoksilla on tarkoitus ottaa huomioon huoli itsehallinnon toteutumisesta
• Ensisijaisesti strategisen tason ohjausta, joka keskittyy sote-maakuntien järjestämistehtäviin
• Ohjauksella ei puututa yksityiskohtaisesti tai velvoittavasti sote-maakuntien tehtäviin ja 

palvelutuotantoon
• Ohjaus koostuu sote-neuvotteluista, yhteistyöaluesopimuksesta sekä investointien 

ohjausmenettelystä
Sote-neuvottelut 

• Ministeriöt ja sote-maakunnat käyvät vuosittain strategisen tason neuvottelut keskittyen sote-
maakuntien järjestämistehtäviin. 

• Neuvottelujen luonnetta ja käsiteltäviä asioita on tarkennettu.
• Ministeriöt voivat antaa sote-maakunnille toimenpidesuosituksia, jotka eivät ole sitovia

Yhteistoiminta-aluesopimus
• Sote-maakuntien yhteistyösopimuksen sisältöä ja pykälien rakennetta on täsmennetty, jotta 

valtioneuvoston toimivalta koskisi tarkennetusti asioista, joista olisi välttämätöntä sopia. 
• Valtioneuvosto voi päättää sopimuksesta ja sen sisällöstä, jos sote-maakunnat eivät pääse 

siitä sopimukseen tai sopimus ei sisällöltään turvaa sote-maakuntien lakisääteisten sosiaali-
ja terveydenhuollon tehtävien toteutumista tai sosiaali- ja terveydenhuollon 
kustannusvaikuttavuutta. 



• Saamenkielen lautakunnan kokoonpanoa on muutettu
• Saamelaiskäräjillä ja Kolttien kyläkokouksella on yhteensä 

oikeus nimetä 40 % jäsenistä.  Kolttien kyläkokouksella on yksi 
edustaja

• Kaksikielisten sote-maakuntien yhteistyösopimuksen 
koordinaatiosta vastaa Varsinais-Suomen hyvinvointialue ja 
ruotsinkielisten palvelujen kehittämisen tuesta Länsi-
Uudenmaan hyvinvointialue

• Kansalliskielilautakunnan ja saamen kielilautakunnan 
puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen 
kokouksissa

Kielellisiin oikeuksiin liittyvät muutokset



• Sote-maakuntalakiluonnokseen linjattiin seuraavat muutokset:
• Lain nimi on muuttunut laiksi hyvinvointialueesta
• Vähäriskistä liiketoimintaa koskevaa alueperiaatetta on täsmennetty 

toisen maakunnan alueella toimimisen osalta (6 §)
• Hallintosäännössä mahdollisuus antaa lääketieteellistä koulutusta 

antavan yliopiston nimetä edustajia hyvinvointialueen toimielimeen
• Lisäksi lausuntopalautteen perusteella tehdään teknisluontoisia 

lisäyksiä ja korjauksia.

Laki hyvinvointialueesta



• Toimijoiden roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

• Järjestöjen asemaa ja tukimahdollisuuksien huomiointia

• Monen maakunnan alueella toimivien erityishuoltopiirien 
(Vaalijala, Eskoo, Eteva) toiminnan jakamisesta toimintojen 
sijaintialueiden hyvinvointialueille sekä asukkaiden palvelujen   
turvaamisesta muutoksesta huolimatta

• Oppilashuollon lähipalvelut varmistetaan lainsäädännössä.

• Vuotta 2023 koskeva kunnallisveron vähennys on 13,26 
prosenttiyksikköä aiemman 12,63 prosenttiyksikön sijasta.

Lisäksi on lisätty tai tarkennettu 



Rahoitus
Jenni Jaakko, erityisasiantuntija, VM



Kuntien rahoitus
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• Suurin osa kantaa ottaneista (66 %) pitää tasausjärjestelyitä riittämättöminä ainakin 
pääosin

• Kantaa ottaneista kunnista 73 %
• Lausunnoista ilmeni selkeästi, että tasausjärjestelyt kuntakohtaisten muutosten 

lieventämiseksi ovat välttämättömiä
• Järjestelyt kuitenkin riittämättömiä: 100 euron muutosraja per asukas liian suuri
• Ehdotettiin muutosrajoittimen alentamista 50 tai 0 euroon per asukas

• Esitetyn mallin koetaan rankaisevan kuntia, jotka ovat tähän mennessä pystyneet 
pitämään sote-kustannukset tarvevakioitua keskiarvoa alemmalla tasolla

• Kustannusten määrittäminen vuosien 2021 ja 2022 perusteella nähdään 
ongelmallisena koronapandemian takia

54. Ovatko valtionosuusjärjestelmään esitetyt, sote-uudistuksesta aiheutuvien 
merkittävien kuntakohtaisten muutosten lieventämiseksi esitetyt tasausjärjestelyt 
hyväksyttäviä ja riittäviä (laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 29 ja 30 §)?
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• Pääosa kantaa ottaneista vastaajista vastasi kyllä tai kyllä pääosin; kaikki yht. 
72,4 % ja kunnat yht. 70,2 %

• Kehittämiskohteina esille nousivat erityisesti:
• kuntien rahoitusperiaatteen toteutuminen (turvattava resurssit)
• kasvukuntien ja suurten kaupunkien (sekä Uudenmaan) erityisolosuhteiden 

huomiointi
• aikuis- ja vanhusväestön painotuksen nostaminen (rajapinnat mm. hyteen)

55. Ovatko valtionosuuskriteerit sekä niiden painotukset yleisesti ottaen 
perusteltuja (laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, luku 2 sekä luonnos 
valtioneuvoston asetukseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta)?
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• Yleisimmät muutosehdotukset:
1) Kuntaliitto ja useat kunnat katsoivat, että lakiluonnoksen 30 §:n mukainen +/-100 euron 
asukaskohtainen enimmäismuutos on liian suuri muutos ottaen huomioon kuntien tämän hetken 
taloudellisen tilanteen sekä lisäksi koronaepidemian vaikutukset. Näiden mukaan uudistuksella ei 
saa olla vaikutusta kunnan talouden tasapainoon, vaan enimmäismuutosten rajaus tulee olla +/- 0 
euroa asukasta kohden. Jotkin kunnat katsoivat, että kuntakohtaiset muutokset tulisi rajoittaa 
siirtymäajan jälkeen enintään 50 euroon asukasta kohden. Tämän lisäksi joissakin kuntien 
lausunnoissa todettiin, että lakiehdotuksen 29 §:ssä tarkoitetut tehtävien järjestämisvastuun siirrosta 
aiheutuvat taloudelliset vaikutukset tulisi huomioida täysimääräisesti ehdotetun 60 prosentin sijasta. 

2) Useat kunnat katsoivat lakiehdotuksen 25 §:n osalta, että kiinteistöveroa ei tule ottaa verotuloihin 
perustuvan valtionosuuden tasauksen piiriin. Näiden lausunnonantajien joukossa oli laajasti eri 
kokoisia kuntia ja kaupunkeja. Toisaalta yksittäiset lausunnonantajat esittivät kiinteistöveron 
ottamista huomioon täysimääräisesti. 

3) Kuntaliitto ja useat kunnat katsoivat lakiehdotuksen 28 §:n osalta, että valtionosuudesta ei 
jatkossa tule tehdä kuntaan maksetun perustoimeentulotuen määrään liittyvää vähennystä, sillä 
lakiluonnoksessa ei esitetä kunnalle mahdollisuutta järjestää sosiaalitoimen palveluita, joten myös 
kuntien rahoitusvastuu sosiaalitoimen palveluista tulisi siirtää maakunnille.

56. Kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön pykäläkohtaiset muutosehdotukset. 
OHJE: Erittele vastaukseen, mihin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän 
numero ennen muutosehdotusta. Tee näin jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit.
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Huomioitavat asiakokonaisuudet:
• Kasvukuntien elinvoima ja investointikyky; kuntatalous/tulot pienentyvät, investoinnit pysyvät 

korkeina
• Koronan vaikutukset kunnan talouteen; vaikeuttaa talouden ja sen muutosten tulkintaa 
• Järjestelmämuutoksen tasaus; enimmäismuutoksen alentaminen (+/-)
• Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen; sote-uudistuksen jälkeinen uudistamistyö
• Valtionosuusjärjestelmään ehdotettavat muutokset; kiinteistöveron asema tasauksessa ja 

tasausvähennysprosentin alentaminen/poistaminen

57. Muut vapaamuotoiset huomiot kuntien rahoitusta 
koskevasta lainsäädännöstä.
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Muutokset HE:hen: kuntien rahoitus
• Siirtymätasaus

• Muutetaan pysyvän siirtymätasauksen enimmäismääräksi +/-60 
euroa/asukas aiemman +/- 100 euron sijaan (vrt. laaja 
lausuntopalaute siirtymätasauksen alentamiseksi). Ei edellytä 
rahoitusta.

• Valtionosuuskriteerit
• Lisätään uutena kriteerinä asukasmäärän kasvuun perustuva lisä 

(n. 29 milj. euroa), jolla vastataan väestömäärän kasvun 
aiheuttamaan palvelutarpeen lisäykseen. Rahoitetaan 
peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän sisällä tasasuuruisesti 
euroa/asukas.



Hyvinvointialueiden rahoitus
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• Suurin osa vastaajista piti ratkaisua tarkoituksenmukaisena
• Vastauksissa korostui ymmärrys ensivaiheen ratkaisusta, jossa 

rahoitusmallia kehitetään ja vaihtoehtoja selvitetään
• Kriittisissä näkemyksissä valtion rahoituksen nähtiin 

heikentävän itsehallintoa ja toisaalta kannusteita kustannusten 
hillintään

• Maakuntien verotusoikeutta tai vähintään sen pikaista 
selvittämistä toivottiin melko laajasti

• Toisaalta maakuntaveron käyttöönoton epäiltiin nostavan 
kokonaisveroastetta 

• Sitä pidettiin myös ongelmallisena alueellisista eroista johtuen

46. Valtio rahoittaa pääosin perustettavien sote-maakuntien toiminnan, eli vastuu sosiaali-
ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen rahoittamisesta osoitetaan valtiolle. Onko 
ratkaisu uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukainen?
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• Palvelutarpeen kasvun rajoittaminen 80 %:iin ennakoidusta kasvusta nähdään 
toisaalta tärkeänä kannustimena toiminnan tehostamiseen ja tuottavuuden 
parantamiseen mutta toisaalta riskinä rahoituksen riittämiselle.

• Koko maan tasolla tavoite on tarkoituksenmukainen
• Palvelutarve vaihtelee maakunnittain
• Riittämätön sote-maakuntien rahoitus voi vaarantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen 

järjestämisen.
• Lisärahoitusta pidetään välttämättömänä mutta heikentävän kannustimia 

kustannusten hillintään
• Toivottiin myös konkreettista esitystä nopean maksuvalmiustilanteen varalta; 

ehdotettu prosessi liian hidas
• Rahoituksen jälkikäteistarkastusta pidetään hyvänä, mutta pitäisi kohdentua 

maakunnittain
• Asiakasmaksujen pelätään nousevan niin että riskinä sote-palvelujen alikäyttö tai 

käyttämättä jättäminen

47. Valtion rahoituksen taso kullekin varainhoitovuodelle perustuu lähtökohtaisesti sote-maakuntien edellisen vuoden laskennallisiin 
kustannuksiin. Valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain arvioidun palvelutarpeen muutoksen (7§), kustannustason (hintojen) (8 §), 
tehtävämuutosten (9 §) sekä toteutuneiden kustannusten perusteella (10 §). Palvelutarpeen muutoksen osalta esitykseen sisältyy valtion 
rahoituksen kasvua osittain hillitsevä tekijä siten, että arvioidusta tarpeen muutoksesta huomioidaan 80 %:n osuus kolmannesta vuodesta 
lähtien (36 §). Lisäksi sote-maakunnalla on oikeus lisärahoitukseen, edellyttäen, että lain 11 §:ssä tarkoitetut edellytykset täyttyvät. Onko 
sote-maakunnilla riittävät taloudelliset edellytykset suoriutua lakisääteisistä tehtävistä?
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• Hieman alle puolet vastaajista piti niitä perusteltuina ja noin neljäsosa ei. 
Vastaukset jakautuivatkin merkittävästi tyytyväisestä täysin hyväksymättömään. 

• Lausunnoissa korostettiin alueellisten erityispiirteiden ja olosuhteiden 
voimakkaampaa huomioimista

• Alueilla, joiden rahoituksen arvioidaan kasvavan korostivat tarveperusteisen 
rahoituksen merkitystä ja sen roolia yhdenvertaisten palvelujen turvaamisessa 

• Yksittäisistä kriteereistä ja niiden painoista tuli paljon kommentteja. Suurempaa 
painoa toivottiin mm. asukasmäärään, vieraskielisyyteen ja kaksikielisyyteen, 
kannusteita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, tuotantokustannusten 
huomioimista, väestön kasvuun ja kaupungistumiseen huomioimista, 
maantieteellisten olosuhteiden suurempaa huomioimista. Myös sosiaalihuollon 
osalta rahoitusmalli nähtiin osin puutteellisena ja toisaalta toivottiin 
ikärakenteen huomioimista suuremmalla painolla 

• Tarvekertoimen taustalla olevaan THL:n tutkimukseen liittyvät puutteet ja 
kehittämistarpeet nousivat useissa lausunnoissa esiin

48. Ovatko sote-maakuntien valtion rahoituksen 
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien rahoituksen 
määräytymistekijät (luku 3) ja niiden painokertoimet perusteltuja?
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• Siirtymäkautta pidettiin tarpeellisena, mutta vastaukset hajaantuivat sen mukaan, miten 
rahoituksen arvioidaan muuttuvan lausunnon vastaajan sote-maakunnassa.

• Ne vastaajat, jotka eivät pitäneet toistaiseksi pysyvää enimmäismuutoksen tasausta 
kannatettavana korostivat vastauksissaan, että toistaiseksi pysyvä tasaus lukitsee olemassa 
olevan kustannus- ja palvelutarve-erot osaksi sote-maakuntien rahoitusta eikä siten ole esityksen 
tavoitteiden mukainen. Näiden vastaajien mukaan siirtymäkausi tulisi olla myös lyhyempi.

• Ne vastaajat, jotka pitivät toistaiseksi pysyvää enimmäismuutoksen tasausta tarpeellisena, 
korostivat, että maksimimuutos tulisi rajata pienemmäksi. Tätä perusteltiin pitkälti sen kautta, että 
rahoitusjärjestelmän on turvattava eri alueiden yhdenvertainen mahdollisuus toteuttaa 
lakisääteiset tehtävät. Isot erot sote-maakuntien välillä rahoituksessa vaatii tasauselementin.

• Osa vastaajista ehdotti, että niillä sote-maakunnilla, joiden rahoituksena arvioidaan vähenevän, 
maksimuutos voisi olla pienempi ja niillä, joilla rahoituksen arvioidaan kasvavan, maksimuutos 
voisi olla isompi (ns. epäsymmetrinen siirtymätasaus). 

• Vastauksissa oltiin huolissaan sitä, miten korona-pandemia näkyy siirrettävässä 
kustannuspohjassa ja siten ollen myös siirtymätasauksessa. 

• Usea vastaaja korosti, että koko rahoitusjärjestelmä tulisia arvioida perusteellisesti 
siirtymäkauden päätyttyä.

50. Sote-maakunnan rahoituksessa otetaan huomioon siirtymätasauksena laskennallisten kustannusten 
mukaisen rahoituksen ja sote-maakunnan alueen kuntien toteutuneiden kustannusten erotus siten, että 
muutosta rajataan 7 vuoden ajan vuosittain porrastetusti kasvaen. Enimmäismuutos rajataan toistaiseksi 
pysyvästi enintään +/-150 euroon asukasta kohden vuodesta 2029 lähtien (35 §). 
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• Puolet vastaajista ei ottanut kantaa.
• Suurin osa vastaajista (44%) oli sitä mieltä, että ehdotettu 

maksatuksen aikataulu on kannatettava ja tarkoituksenmukainen.
• Ne vastaajat, jotka olivat eri mieltä (7%), korostivat että erityisesti 

toiminnan alkaessa vuonna 2023 heikko maksuvalmius voi 
hankaloittaa ja pahimmillaan ohjata toimintaa uudistuksen 
tavoitteiden vastaisesti.

• Nämä vastaajat katsoivat, että maakuntien tulee saada rahoitusta 
hyvin etupainotteisesti, esimerkiksi ensimmäinen 6 kuukauden 
maksatuserä tulisi maksaa sote-maakunnille jo ennen toiminnan 
alkamista

51. Valtion rahoitus maksetaan sote-maakunnalle kuukausittain viimeistään kuukauden ensimmäisenä päivänä. 
Varainhoito-vuoden tammikuussa ja kesäkuussa maksetaan molempina 2/12 koko vuoden rahoituksesta ja muina 
kuukausina jäljelle jäävä rahoitus yhtä suurina erinä (25 §). Sen lisäksi vuoden 2023 rahoituksen tammikuun maksuerästä 
puolet maksetaan sote-maakunnalle vuoden 2022 joulukuun 1 päivänä (37 §). Onko rahoituksen maksatuksen aikataulu 
maksuvalmiuden ja kassan hallinnan kannalta tarkoituksenmukainen?
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• Keskeiset muutosehdotukset:

• Määräytymistekijöiden painoarvoihin (3 §) esitettiin useita erilaisia ja eri suuntaisia 
ehdotuksia, kuten esimerkiksi tarveperusteisen, asukasperusteisuuden, vieraskielisyyden 
tai kaksikielisyyden painoarvon muuttamista. 

• Siirtymätasauksen osalta esitettiin erisuuntaisia muutosehdotuksia. Useat 
lausunnonantajat katsoivat, että siirtymätasaus on poistettava ja siirtymäaikaa 
lyhennettävä. Toisaalta joissakin lausunnoissa katsottiin, että rahoituksen siirtymäajassa 
tasausajan tulee olla pidempi ja enimmäismuutoksen pienempi. 

• Useat kunnat katsoivat, että siirtymäajan talousarvion määräytymisperusteissa ole 
huomioitu riittävällä tavalla muutoskustannuksia. Vuosien 2023 ja 2024 sote-maakuntien 
rahoituksessa tulee huomioida muutoskustannukset ja tästä on tehtävä kirjaukset lakiin.

52. Maakuntien rahoituslain pykäläkohtaiset muutosehdotukset. OHJE: Erittele 
vastaukseen, mihin pykälään muutosehdotus liittyy lisäämällä pykälän numero 
ennen muutosehdotusta. Tee näin jokaisen pykälän kohdalla, jota kommentoit.
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• Vaikutusarviointeja tulisi jatkaa; tässä vaiheessa vaikeaa arvioida 
rahoitusmallin toimivuutta.

• Alkuvuosien rahoitus arvioidaan riittäväksi, jatkovuosina rahoituksen 
kiristyessä joudutaan palveluiden tuottamista tehostamaan

• Valtionrahoitus kannatettavaa, verotusoikeus tulee selvittää 
mahdollisimman pian

• Laskennallisia kriteerejä pidetään pääosin hyvinä; hyten painoarvoa 
tulisi kasvattaa ja lisätä kannustimia panostaa ennaltaehkäiseviin sote-
palveluihin

• Yliopistosairaaloiden velvoitteet ja keskussairaaloita raskaampi 
kustannusrakenne tulisi huomioida. Tutkimuksen ja koulutuksen 
tärkeys ja rahoituksen turvaaminen.

53. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntien rahoituslaista.
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• Hyvinvointialueiden pysyvä siirtymätasaus muuttuu symmetrisestä +/- 150 €/as. 
epäsymmetriseen -100/+200 €/as. Valtio rahoittaa muutoksen.

• Kaksikielisyyden painoarvo sote-rahoituksen määräytymiskriteereissä nousee 
0,35 % -> 0,5 %.

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin (nk. hyte-kerroin) tulee 1 % 
painolla mukaan rahoituskriteereihin vuodesta 2023, aluksi €/as. Vuodesta 
2026 eteenpäin hyte-rahoitus määräytyy hyvinvointialueiden laskennallisten 
hyte-kertoimien mukaisesti.

• Vieraskielisyyskerroin muuttuu niin, että vieraskielisten lukumäärän kasvu 
nostaa maakuntien kokonaisrahoitusta (perushinta x vieraskielisten määrä)

• Koko maan tasolla rahoitusta korotetaan vuoteen 2029 asti sosiaalimenojen 
analyysimallin (nk. some-malli) mukaisella palvelutarpeen kasvuarviolla 
korotettuna 0,2 %-yksiköllä. Vuodesta 2029 eteenpäin rahoitusta korotetaan 
some-mallin mukaisella ennusteella.

Muutokset HE:hen: hyvinvointialueiden rahoitus



Omaisuusjärjestelyt ja investointien 
ohjaus - lausuntopalaute ja sen 
pohjalta tehdyt linjaukset
VM/KAO



• Useissa lausunnoissa pidettiin perusteltuna ratkaisua, että tehtävien edellyttämät toimitilat 
ja irtain omaisuus siirtyvät, mutta esitettiin erilaisia näkemyksiä omaisuuden siirtojen 
kompensoimisesta kunnille sekä esimerkiksi sopimismahdollisuudesta. 

• Lausunnoissa kannettiin huolta kunnille jäävistä kiinteistöistä siirtymäajan vuokrasopimuksen 
kauden päätyttyä. Keskeiseksi ongelmaksi kuntien näkökulmasta koettiin, että ne joutuisivat 
olemaan epätietoisia siitä, hyödynnetäänkö kuntien toimitiloja siirtymäkauden jälkeen. 

• Lausunnoissa esitettiin siirtymäkauden vuokra-ajan pituutta koskevia ehdotuksia kuten 
ehdotusta pidempää vuokra-aikaa, jotta kunnat voisivat varautua ja valmistautua 
mahdollisiin palveluverkon muutoksiin. Toisaalta joissakin lausunnoissa todettiin, että 
epäedulliset vuokrasopimukset voivat rasittaa hyvinvointialueiden taloutta.

• Vuokra-ajaksi esitettiin vähintään 5 vuotta ja sitä pidempiä aikoja. 
• Joissakin lausunnossa todettiin, että ei voida pitää hyväksyttävänä, että kuntayhtymien 

mahdolliset alijäämät jäisivät jäsenkuntien katettavaksi. Yksittäisissä lausunnoissa 
ehdotettiin kuntayhtymille mahdollisuutta kattaa alijäämiä kuntayhtymän peruspääomaa 
alentamalla.

• Kuntarahoituksen asemaa hyvinvointialueiden investointien rahoittajana käsiteltiin 
muutamassa lausunnossa. 

Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymät, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
pelastustoimen tehtäviin liittyvä kuntien ja eräiden kuntayhtymien irtain omaisuus, 
lomapalkkavelka ja sopimukset siirtyisivät hyvinvointialueille. Kuntien toimitilat ja kiinteistöt 
jäisivät kuntien omistukseen (vuokrakausi 3 + 1 vuotta). 



• Lausunnoissa oikeutta saada korvaus omaisuusjärjestelyjen aiheuttamista 
kustannuksista pidettiin tarpeellisena tai välttämättömänä. 

• Useiden lausuntojen mukaan omaisuuden siirrot olisi korvattava kunnille. 
Esityksen mukaisia peruspääomaa vastaan tehtyjä siirtoja ei pidetty 
perusteltuna. Useissa lausunnoissa todettiin, että irtaimisto sekä 
kuntayhtymäosuudet tulisi korvata täysimääräisesti. 

• Lausuntojen mukaan ehdotettu korvausraja 0,7 % on liian korkea ja 
korvaus kattaa ainoastaan osan omaisuusjärjestelyistä. 

• Kuntaliiton ja useiden kuntien mukaan korvaus tulisi myöntää, jos kustannukset 
ovat vähintään kolme miljoonaa euroa tai niiden määrä vastaa vähintään 0,25 
prosenttiyksikön laskennallista korotustarvetta kunnan tuloveroprosenttiin. 
Lausuntojen mukaan korvausta laskettaessa tulisi ottaa huomioon kaikki 
omaisuuslajit riippumatta siitä, käsitelläänkö omaisuuden siirtoja 
tulosvaikutteisesti vai taseessa peruspääoman alenemisena. 

Laissa säädettäisiin kuntien oikeudesta saada valtiolta korvaus uudistukseen liittyvien 
omaisuusjärjestelyjen aiheuttamista välittömistä kustannuksista sekä korvausmenettelystä. 
Korvaus kohdistuisi ensisijaisesti kunnille ja kuntayhtymille jääviin omaisuuseriin, esimerkiksi 
siirtymäajan jälkeen käytöstä poistuvien toimitilojen kustannuksiin.



• Lausuntojen mukaan investointien rahoitus- ja ohjausmalli rajoittaa hyvinvointialueen 
itsehallintoa. Ohjausmenettelyä pidettiin useissa lausunnoissa raskaana ja sen arvioitiin 
estävän investointien pitkän aikavälin suunnittelua ja toimeenpanoa, vaikka investoinnit 
olisivat toiminnan näkökulmasta perusteltuja ja tarpeellisia. Lisäksi lainanhoitokyvyn 
laskennassa käytettävää 10 vuoden keskimääräistä lainojen takaisinmaksuaikaa pidettiin 
lyhyenä. 

• Lausuntojen mukaan hyvinvointialueet ovat eriarvoisessa asemassa rahoituksen riittävyyden 
kannalta, jolloin suunniteltuja investointeja ei ole mahdollista toteuttaa. Mahdollisuutta tietyissä 
tilanteissa poiketa laskennallisesta lainanottovaltuudesta pidettiin tarpeellisena.

• Toisaalta investointien ohjaus- ja rahoitusmallia pidettiin myös rahoitusmallin näkökulmasta ja 
koko julkisen talouden ohjauksen kannalta perusteltuna. Ohjausmalli todennäköisesti estää 
taloudellisesti kannattamattomat ja liian suuret investoinnit. 

• Kuntaliitto ja useat kunnat pitivät oikeana ratkaisua, jossa toimitilat siirtyvät hyvinvointialueiden 
hallintaan. Paikalliset ja alueelliset olosuhteet ja tarpeet on siten lausuntojen mukaan 
mahdollista ottaa huomioon. Eräiden kuntien lausuntojen mukaan toimitilojen hallinnointi on 
alkuvaiheessa tarkoituksenmukaisinta järjestää paikallisella tasolla ja myöhemmin alueellisella 
tai valtakunnallisella tasolla. 

Laissa säädettäisiin hyvinvointialueen lainanottovaltuudesta sekä investointien ohjauksesta koko 
julkisen talouden tasapainon huomioon ottavalla tavalla. Siirtyvien toimitilojen hallinnoinnista ei 
esitetä erikseen säädettäväksi. 



• Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymät siirtyisivät 
hyvinvointialueille varoineen ja velkoineen. Kuntien ja muiden 
kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 
käytössä oleva irtain omaisuus, sopimukset ja siirtyvän henkilöstön 
lomapalkkavelka siirtyisivät hyvinvointialueille ilman korvausta. 
Siirroilla oikaistaisiin peruspääomaa, jolloin ne eivät olisi 
tulosvaikutteisia. Tältä osin esitystä ei ole muutettu.

• Lausuntopalautteen perusteella kompensaatiosäätelyssä 
käytettävä korvausperuste on laskettu 0,5 prosenttiyksikköön 
kunnallisveroprosentin laskennallisesta korotustarpeesta.

• Lainanottovaltuutta ja investointisuunnitelmaa koskeva 
hyväksymismenettely on säilytetty, mutta lausuntopalautteen 
perusteella kokonaisuutta on virtaviivaistettu ja kevennetty.

Omaisuusjärjestelyt ja investointien ohjaus –
tehdyt linjaukset



Lausuntopalaute ja 
hallituksen 
linjaukset 
pelastustoimessa
Hallitusneuvos Ilpo Helismaa SM
20.10.2020



Kehittäminen ei ole mahdollista alueellisesti eikä paikallisesti ilman lisärahoitusta

• Kehittäminen on kuitenkin mahdollista valtakunnallisella tasolla
• Valtion ohjauksen ja valtakunnallisen kehittämisen resursseja ei tule leikata 

maakuntarahoituksesta
• Pelastustoimi on alueellistettu jo vuonna 2004 -> ei SOTEa vastaavia 

alueellistamishyötyjä
• Kehittäminen olisi mahdollista nykyisellä kunnallisella mallilla vapaaehtoisessa 

yhteistyössä
• Maakuntajaon muutos voi vaarantaa palveluita ja niiden kehittämistä (Etelä-Savo)
• Rahoituksen määräytymistekijät ja niiden painokertoimet eivät ole perusteltuja
• Riskiperusteet eivät perustu tutkittuun tietoon eivätkä korreloi kustannusten 

muodostumisen kanssa

Pelastustoimen palveluiden saatavuuden, yhdenmukaisuuden ja vaikuttavuuden 
kehittäminen, rahoitus - lausuntopalaute



• Sote-ministeriryhmä totesi, että 
• sisäministeriön arvion mukaan pelastustoimen kunnilta siirtyvä rahoituspohja ei 

kata vuoden 2020 tasossa lakisääteisen palvelutason edellyttämää rahoitusta
• sisäministeriö on arvioinut alueen pelastustoimilta kerätyn tiedon perusteella 

yhteenlasketuksi vajeeksi 79 miljoonaa euroa
• vuosien 2021 ja 2022 osalta vastuu palvelutason edellyttämästä rahoituksesta on 

kunnilla
• kunnilta siirtyvän rahoituksen taso suhteessa pelastuslaissa tarkoitettujen 

palveluiden riittävään rahoitukseen arvioidaan sisäministeriön ja 
valtiovarainministeriön yhteistyössä

• öljyntorjuntarahoituksen uusi rahoitusmekanismi on vielä valmistelussa
AVI arvioi palvelutason riittävyyttä ja määrää huomattavat puutteet 

korjattaviksi
• Pelastustoimen riskikertoimien tekijät ja niiden painokertoimet otetaan uudelleen 

tarkasteluun
• Lisäksi pelastustoimen tarveperusteena olevaa pelastustoimen riskiarviointimallia 

kehitetään pitkällä aikavälillä yhdessä alueen pelastustoimien kanssa

Pelastustoimen palveluiden saatavuuden, yhdenmukaisuuden ja vaikuttavuuden 
kehittäminen – linjaukset



Lausuntopalaute
Esitys (varmistaa) mahdollistaa ensihoitopalvelujen synergiahyödyt
• Toteutuminen käytännössä edellyttää kuitenkin, että  ensihoitopalveluiden 

tuottamisesta pelastuslaitosten toimesta säädetään nykyistä velvoittavammin
• Uudellamaalla ensihoidon järjestäjä (HUS) ja tuottaja (hyvinvointialue) eivät olisi 

samassa oikeushenkilössä, jolloin järjestely olisi epävarmempi kuin muualla 
maassa (In-House-Sisters -> käänteinen sidosyksikköhankinta)

Linjaukset
• Ensihoitosynergia tulee varmistaa hallitusohjelman mukaisesti
• Valtion ohjausmenettelyt ja –rakenteet ovat riittävät tavoitteiden saavuttamiseksi
• SM ja STM valtion ohjaus kohdistuu hyvinvointialueiden järjestämistehtävään
• Lainsäädännöllä ei ole tarpeen ohjata hyvinvointialueiden oman tuotantorakenteen 

tarkempaa organisoitumista – kuuluu itsehallinnon piiriin
Viesti
• Kuntien ei tulisi tehdä hallitusohjelman synergiatavoitteen kanssa ristiriitaisia tai 

tulevien hyvinvointialueiden harkintavaltaa rajoittavia ratkaisuja

Ensihoitopalveluiden synergiahyötyjen turvaaminen



Valtakunnalliset tavoitteet ovat pääsääntöisesti tarkoituksenmukaisia, oikeansuuntaisia 
ja kannatettavia

Lisättäviksi ehdotettuja valtakunnallisia tavoitteita
• Kielelliset oikeudet ja yhdenvertaisuus pelastustoimen viroissa
• Onnettomuuksien ehkäisytyö
• Henkilöstö- ja muut resurssit
• Kansainvälisen toiminnan kehittäminen ja toteuttaminen
• Pelastustoimen koulutuksen kehittäminen
• Sopimuspalokuntatoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen
• ICT ja TUVE
• Materiaalinen varautuminen ja huoltovarmuus
Osa ehdotuksista sisältyy pykälässä jo oleviin tavoitteisiin

Uhkana nähtiin 
• Liika yksityiskohtaisuus vaarantaa maakunnan itsehallinnollisen luonteen

Pelastustoimen järjestämisen valtakunnallisista tavoitteiden 
tarkoituksenmukaisuus ja laajuus - lausuntopalaute



Seuranta-, arviointi- ja omavalvontakokonaisuus nähtiin pääosassa lausuntoja 
tarkoituksenmukaisena tai pääosin tarkoituksenmukaisena

• Haasteena on sote-maakuntien välisessä vertailussa pelastustoimen järjestelyjen 
alueellinen erilaisuus

• Koettiin, että omavalvonta on uusi tehtävä, mutta lisäresurssien tarvetta ei ole huomioitu 
valmistelussa

• Tiukentuva ja vahva valtion ohjaus on ristiriidassa maakunnan vahvaa järjestämisvastuuta 
korostavan tavoitteen kanssa

Sote-maakunnan seuranta- ja arviointivelvollisuuden ja omavalvonnan 
tarkoituksenmukaisuus - lausuntopalaute



Koottavat tehtävät nähtiin pääsääntöisesti perustelluksi

Ehdotettuja koottavia tehtäviä: 
• Tilannekeskustoiminta, Saimaan alueen öljyntorjunta, varautumisen koordinointi ja varautuminen 

poikkeuksellisen suuriin tilanteisiin (kuten metsäpalot), kansainvälinen pelastustoiminta
Uhkana nähtiin
• Kokoaminen voi synnyttää maakuntien rakenteellisen jaon kahteen eri tasoon
• Kokoaminen vaarantaa muiden maakuntien toiminnan (tarkoituksenmukaisuus, itsenäinen 

päätöksentekokyky, varautuminen, kyky toimia häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa)
Kokoaminen voi kohdistua vain rajattuun määrään tehtäviä – muiden maakuntien asukkaiden 

vaikutusmahdollisuudet eivät saa muodostua olennaisesti heikommiksi
Tilannekeskukset
• Maakunnan yhteisellä tilannekeskuksella voisi olla myös maakunnan varautumista tukevia 

tehtäviä
• Maakuntaa suurempien tilannekeskusten toimintakyky kyseenalaistettiin päivittäistoiminnoissa
• Maakuntien sisällä löydettävä yhteistyömalli, jossa SOTE ja PELA tilannekeskustarpeet voitaisiin 

yhdistää ja näin tuottaa lisäarvoa omalle sote-maakunnalle

Tehtävien kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin - lausuntopalaute



Hyötyjä
• Ohjausmekanismi mahdollistaa kehittämisen yhdenmukaisemmaksi ja kansallisella tasolla 

tuottavammaksi
• Mahdollistaa paremmin valtakunnallisen ja alueellisen yhteistyön
• Voidaan kehittää yhteistä tiedolla johtamista sekä yhteisiä tietojärjestelmiä
• Valtioneuvoston strategiset linjaukset parantavat pelastustoimen näkyvyyttä merkittävänä 

sisäisen turvallisuuden toimijana
Uhkia
• Ohjausrakenne on raskas ja siinä on päällekkäisyyksiä
• Valtion ohjausvallan kasvu sisällöllisiin kysymyksiin vähentää maakunnan mahdollisuuksia 

vaikuttaa palvelutasopäätöksen sisältöön sekä palvelujen tasoon ja saatavuuteen
• Tehtävien kokoaminen voi vaarantaa alueellisten ja paikallisten erityispiirteiden 

huomioonottamista
• Tehtävien kokoaminen tulisi toteuttaa maakuntien aidon yhteistyön pohjalta
• Tehtävien kokoamisesta huolimatta tulee kiinnittää huomiota ympäristövahinkojen torjunnan 

hyviin lähipalveluihin 
• Pelastustoimeen on tarkoituksenmukaista perustaa yhteistyöalueet SOTE aluejaolla

Muut vapaamuotoiset huomiot pelastustoimen järjestämislaista - lausuntopalaute



Yleishuomio
• Suuri osa ehdotuksista koski pykälämuutosten sijaan soveltamista ja muussa laissa 

säädettäviä asioita – otetaan huomioon toimeenpanossa ja mm. pelastuslain uudistuksessa
• Osa ehdotuksista on jo otettu huomioon – sisältyvät pykäliin tai perusteluihin

Pelastustoimen järjestämislain pykäläkohtaiset muutosehdotukset 1/2

Muutosehdotukset Linjaukset
3 § Palvelutaso. Kansalliset riskit laajennus 
palvelutasovaatimukseen, palvelutaso määritettävä 
tarkemmin lailla

Ei muutoksia (Kansallisilla riskeillä myös paikallisia 
vaikutuksia, PelL avunantovelvoite, valtakunnalliset
tilanteet. AVI:lla mandaatti arvioida riittävyyttä in casu)

4 § Järjestäminen. Pelastustoimen erillisyys ja 
rinnakkaisuus maakunnassa ja siitä säätäminen

Ei muutoksia (Turvataan valtion ohjauksella sekä SM –
STM yhteistyöllä)

5 § Koottavat tehtävät. Rahoitus, kokoamisen peruste, 
muiden maakuntien rooli ja asema, valtion 
tehtävät/maakuntien tehtävät

Täsmennetty alueiden keskinäistä vastuuta rahoituksesta 
ja muiden alueiden asemaa, lisätty laajat sisävesialueet. 
Kootaan maakunnan tehtäviä, ei valtion erillisrahoitusta.

6 § Palvelutasopäätös. Kuntien kuuleminen palvelutasosta 
päätettäessä, muutoksenhaku, laadintaprosessi

Ei uutta kuulemisvelvoitetta, kuntien kuulemisesta 
säädetään hyvinvointialueL 14 §, täsmennetty 
palauttamisen ja valittamisen suhdetta

7 § Yleinen ohjaus ja valvonta. SM ohjauksen 
strategisuus, AVI rooli ohjauksessa

Ei muutoksia (SM ohjaus ON strategista, AVI valvoo, ei 
ohjaa)



Pelastustoimen järjestämislain pykäläkohtaiset muutosehdotukset 2/2
Muutosehdotukset Linjaukset

8 § VN strategiset tavoitteet. Lisättäviä tavoitteita: KV, 
sopimuspalokunnat, ensihoitosynergia, ICT, TUVE, 
huoltovarmuus, tavoitteiden strategisuus

Ei muutoksia (Tavoitteet OVAT strategisia, ehdotetut
tavoitteet sisältyvät jo muihin kohtiin tai mainittu 
perusteluissa)

9 § Neuvottelukunta. Rooli (ohjaus <> palaute), edustajat, 
jaostot, kuuleminen

Lisätty kuulemisvelvoitteita. Ei muita muutoksia (Rooli ON
palautteen mukainen, edustus ym. säädetään asetuksella)

10 § Neuvottelu. STM rooli, AVI rooli, arvioitavien asioiden 
perusteet ja mittarit

Ei muutoksia (STM koordinointirooli käytännöllinen, AVI ei 
mukaan neuvotteluun - AVI valvoo, ei ohjaa)

11 § Investointisuunnitelma. Merkittävän investoinnin 
määrittely, priorisointi toimialakohtaisesti

Ei pykälämuutoksia (Merkittävyys määritelty perusteluissa, 
priorisointi tehdään pelastustoimen osasuunnitelmassa)

12 § Lisärahoitus. Mahdollisuus saada valtionosuutta 
lisärahoituksen lisäksi, myös maakunnille aloiteoikeus

Korjattu virheellinen pykälä. Ei muita muutoksia (VOS PelL
97 §, alueilla ON aloiteoikeus RahL 26 §)

13 ja 16 § Maakunnan arviointi ja omavalvonta. Keskinäinen 
suhde, AVI rooli, päällekkäisyys

Ei muutoksia (Oman toiminnan laadun varmistaminen vs. 
laillisuusvalvonta, AVI ei väliporras - SM ja AVI käyttävät
samaa tietopohjaa)

14 § AVI asiantuntija-arvio. SM ja AVI työnjako, AVI rooli 
maakunnan selvityksen arvioijana

Ei muutoksia (työnjako ja AVI rooli ON selkeä - tukee SM:ä
+ laillisuusvalvonta, AVI arvio ON osa SM selvitystä)

18 § Palvelutason valvonta. Uhkasakko ja valitusoikeus -
täsmentäminen. AVI:lla ei roolia tai se on epäselvä

Täsmennetty uhkasakko ja valitusoikeus. Ei muita 
muutoksia (AVI rooli ON selkeä ja laissa säädetty)



Lausuntopalaute
Suurin osa lausunnonantajista piti valtion rahoituksesta johtuen ohjauskokonaisuutta kokonaan tai 
pääosin tarkoituksenmukaisena ja perusteltuna
• Kaventaa maakuntaitsehallintoa
• Valtiolla liian laaja toimivalta puuttua sote-maakuntien palvelutuotannon operatiivisiin päätöksiin
Linjaukset
• Valtion ohjaus on strategisen tason ohjausta, joka keskittyy hyvinvointialueen 

järjestämistehtäviin
• Ohjauksella ei puututa yksityiskohtaisesti tai velvoittavasti hyvinvointialueen tehtäviin ja 

palvelutuotantoon
• Ministeriöiden ja hyvinvointialueen välisten neuvottelujen luonnetta ja sisältöä on täsmennetty
• Neuvottelut keskittyvät hyvinvointialueen järjestämistehtäviin
• Ministeriöt voivat antaa hyvinvointialueille toimenpidesuosituksia – eivät ole velvoittavia

Valtion ohjauksen vahvistaminen, vuotuisten neuvottelujen tavoite ja ohjauksen 
perustuminen vuorovaikutukseen



Lausuntopalaute
• Esityksen vaikutuksia valmiuteen ja varautumiseen ei pelastustoimen osalta ole kuvattu
• Vaikutusten arvioinnista puuttuu käytännössä kokonaan vaikutukset yhteistyöviranomaisiin
• Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen jakamisen vaikutuksia ei ole esitetty
Vaikutusarvion täydentäminen
• Uudistus ei vaikuttaisi pelastustoimen lakisääteisiin varautumisvelvoitteisiin. Alueen 

pelastustoimelle nykyisin kuuluvat velvoitteet siirtyisivät hyvinvointialueiden pelastustoimelle
• Uudistus ei muuttaisi muiden viranomaisten vastuita eikä viranomaisten keskinäisiä johtosuhteita 

pelastustoimessa
• Hyvinvointialueet ja niiden valmistelutoimielimet sopivat Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimelta 

siirtyvän henkilöstön, kaluston ja sopimusten jakamisesta alueiden kesken
 Organisaatio ei sellaisenaan siirry – hyvinvointialue päättää itse omasta organisaatiostaan
• Sopimus on tehtävä 2022 toukokuun loppuun mennessä. VN päättää jos alueet eivät sovi
• Pelastustoimen toiminnan jakamisen vaikutukset henkilöstön ja omaisuuden sijoittumiseen ja 

sopimusosapuoliin olisivat riippuvaisia alueiden sopimuksesta tai VN päätöksestä
• Pelastustoimen toiminnan jakamisen toiminnalliset vaikutukset olisivat riippuvaisia 

hyvinvointialuelain nojalla sovitun yhteistoiminnan laajuudesta ja laadusta

Vaikutusarvio pelastustoimen osalta
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