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Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE
MAAKUNTAUUDISTUKSEKSI JA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON
JÄRJESTÄMISUUDISTUKSEKSI SEKÄ NIIHIN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ja siihen liittyvää maakuntahallinnon
perustamista valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön ja valtionvarainministeriön
yhteisessä hankkeessa. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö
pyytävät jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot luonnoksesta hallituksen esitykseksi.
Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman sekä hallituksen 20.10.2015, 7.11.2015
ja 5.4.2016 tekemien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistus ja maakuntauudistus. Suomeen perustetaan 18 maakuntaa,
joilla on omat vaalit ja valtuustot. Vuoden 2019 alusta alkaen maakunnat järjestävät
kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut eli maakunnilla on vastuu siitä, että väestö
saa lain mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille kootaan sosiaali- ja
terveydenhuollon lisäksi myös muita tehtäviä: työ- ja elinkeinopalvelut sekä
aluekehittäminen,
ympäristöterveydenhuolto,
liikennejärjestelmäsuunnittelu,
maaseudun kehittäminen ja pelastustoimi. Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan, eli
jatkossa kunnilla ei ole enää vastuuta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä tai
rahoituksesta.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esityksellä on tarkoitus muun muassa
perustaa uudet maakunnat sekä säätää maakuntien hallinnosta ja taloudesta, siirtää
järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista kunnilta maakunnille, säätää
maakuntien saamasta rahoituksesta, rahoituksen keräämisen veroperusteista,
uudistuksen voimaanpanosta, henkilöstön asemasta sekä omaisuusjärjestelyistä.
Lisäksi tarkoitus on kuntiin jäljelle jäävien peruspalvelujen osalta säätää uusi kuntien
peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä. Muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon
tehtävien siirrosta maakunnille sekä rahoituksesta valmistellaan erillinen hallituksen
esitys.
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja
kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyyn annettuja vastauksia on
mahdollista perustella, minkä lisäksi kyselyyn on varattu runsaasti tilaa myös
vapaamuotoiselle kommentoinnille.
Lausuntopyynnön
materiaalit
löytyvät
http://alueuudistus.fi/hallituksen-esitysluonnos-31-8-2016
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Uudistuksen voimaanpanolaki sisältää säännökset maakuntajaosta. Mikäli kunta
päättää esittää kunnan kuulumista voimaanpanolain 5 §:n mukaisesta maakuntajaosta
poikkeavaan maakuntaan, päätöksestä tulee toimittaa kunnanvaltuuston
päätösasiakirja sosiaali- ja terveysministeriöön. Päätösasiakirjan voi toimittaa joko
sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@stm.fi tai postitse osoitteeseen Kirjaamo,
sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 Valtioneuvosto. Päätösasiakirjaan tulee
merkitä viite STM068:00/2015.
Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen valmistelussa. Kyselyyn
voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.
Lausunnot pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriöön 9.11.2016 klo
16.15 mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia. Lausuntoyhteenvedossa otetaan
huomioon vain määräaikaan saapuneet lausunnot.
Sähköinen
kysely
löytyy
https://www.webropolsurveys.com/S/4AE74008A6E14B22.par

Internet-osoitteesta:

Kysely ei välttämättä aukea kaikilla selaimilla.
Sote- ja maakuntauudistuksessa laaditaan lisäksi valinnanvapauslainsäädäntö,
uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaista rahoitusta sekä siirretään
valtion aluehallinnon sekä kuntien ja kuntayhtymien muiden kuin sosiaali- ja
terveydenhuollon
tehtäviä
maakunnille.
Niitä
valmistellaan
erillisissä
valmisteluhankkeissa, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa on on
otettu huomioon valinnanvapauden edellytyksenä oleva monituottajamalli.
Valinnanvapautta ja monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamista koskeva
hallituksen esitysluonnos toimitetaan lausunnoille loppuvuodesta. Valtion
aluehallinnon sekä kuntien ja kuntayhtymien muiden kuin sosiaali- ja
terveydenhuollon tehtävien siirtoa koskeva hallituksen esitysluonnos toimitetaan
lausunnoille keväällä 2017. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista koskeva
hallituksen esitys on erikseen lausuttavana yhtäaikaisesti tämän hallituksen esityksen
kanssa.
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat:
Projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, p. 0295163012, tuomas.poysti@stm.fi
Osastopäällikkö, ylijohtaja Päivi Laajala, p. 0295 530026, paivi.laajala@vm.fi
Hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. 02951 63367, pekka.jarvinen@stm.fi, sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämislaki sekä voimaanpanolaki
Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, p. 02955 30266, eeva.maenpaa@vm.fi sekä
lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen, p. 02953 30321, ilkka.turunen@vm.fi,
maakuntalaki ja maakuntajakolaki
Budjettineuvos Jouko Narikka, p. 02955 30017, jouko.narikka@vm.fi, maakuntien
rahoituslaki
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Lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen, p. 02955 30820, minnamarja.jokinen@vm.fi, laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta,
omaisuuskysymykset
Lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, p. 02955 30414, marja.isomaki@vm.fi,
henkilöstökysymykset
Hallitusneuvos Panu Pykönen, p. 02955 30225, panu.pykonen@vm.fi,
verokysymykset
Kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset:
Osastosihteeri Jenni Lahtinen, p. 02951 63003, jenni.lahtinen@stm.fi
Osastosihteeri Miki Höijer, p. 02951 63211, miki.hoijer@stm.fi

Alivaltiosihteeri

Tuomas Pöysti

Lainsäädäntöneuvos

Eeva Mäenpää

Ylitarkastaja

Kati Hokkanen
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LIITTEET

HE yleisperustelut 31.8.2016
HE yksityiskohtaiset perustelut 31.8.2016
HE lakiluonnokset 31.8.2016
Yleisesittelydiat hallituksen esitysluonnoksesta 31.8.2016
Lausuntopyyntökysely tekstitiedostona
Tiivistelmä hallituksen esitysluonnoksesta 31.8.2016
Tiedoksi tausta-aineistoa Internet-osoitteessa:
http://alueuudistus.fi/hallituksen-esitysluonnos-31-8-2016

JAKELU

Valtioneuvoston kanslia
Oikeusministeriö
Sisäministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ympäristöministeriö
Puolustusministeriö
Ulkoasiainministeriö
Valtiovarainministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen kunnat
Ålands landskapsregering
Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon kuntayhtymät
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueet
Maakuntien liitot
Pelastuslaitokset
Kansaneläkelaitos
Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontavirasto Valvira
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Aluehallintovirastot
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Te-toimistot
VTT
Yhdenvertaisuusvaltuutettu
Tasa-arvovaltuutettu
Lapsiasiavaltuutettu
Eläketurvakeskus
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet
Sosiaalialan osaamiskeskukset
Saamelaiskäräjät
Suomen ympäristökeskus
Liikennevirasto
Metsähallitus
Maaseutuvirasto
Poliisihallitus
Tilastokeskus
Verohallinto
Väestörekisterikeskus
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Tekes
Kirkkohallitus
Suomen ortodoksinen kirkko
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto KILA
Kuntien takauskeskus
Suomen Keskusta
Perussuomalaiset
Kansallinen Kokoomus
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vihreä liitto
Vasemmistoliitto
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Suomen Kristillisdemokraatit
Suomen Kommunistinen Puolue
Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta
Liberaalipuolue - Vapaus valita
Piraattipuolue
Valtakunnanvoudinvirasto
Valtakunnansyyttäjänvirasto
Korkein hallinto-oikeus
Oikeuskanslerinvirasto
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut
Suomen Kuntaliitto
Kunnallinen työmarkkinalaitos
Elinkeinoelämän keskusliitto
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
STTK
Akava
Kunta-alan unioni
Pardia
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Sosiaalialan Työnantajat ry
Terveyspalvelualan liitto
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Suomen Hammaslääkäriliitto
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Suomen Lääkäriliitto
Tehy ry
Lääkäripalveluyritykset LPY
Suomen Palomiesliitto
Svenska Finlands Folkting SFF
KEVA
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Suomen Yrittäjät
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Keskuskauppakamari
Sairaanhoitajien liitto
Duodecim
Apollonia
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet
Valtakunnallinen vammaisneuvosto
Vammaisfoorumi
Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry
Eläkeläisliittojen etujärjestö Eetu ry
Veronmaksajain Keskusliitto
Suomen pelastusalan keskusjärjestö
Huoltovarmuuskeskus
Kansanterveystyön johtajien verkosto
Sairaanhoitopiirien johtajien yhdistys
Sosiaalijohto ry
VATT
Etla
Palkansaajien tutkimuskeskus
Kuluttajaliitto
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE
TIEDOKSI

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
Reformiministerit
Valtiosihteeri Samuli Virtanen
Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen
Erityisavustaja Hanna-Maija Kause
Erityisavustaja Eeva Salmenpohja
Erityisavustaja Niina Perälä
Erityisavustaja Tiina Ullvèn-Putkonen
Erityisavustaja Joonas Turunen
Erityisavustaja Laura Åvall
Erityisavustaja Sami Miettinen
Erityisavustaja Tuomas Vanhanen
Virkamiesohjausryhmän jäsenet
Projektiryhmän jäsenet
STM osastot
- Kirjaamo
- Hare
VM osastot
VM kirjaamo

