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Lausuntopyyntö STM 2015
1. Vastaajatahon virallinen nimi
Vastaajien määrä: 1

Nimi


Suomen Hammaslääkäriliitto ry

2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi
Vastaajien määrä: 1

Nimi


Matti Pöyry

3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot
Vastaajien määrä: 1
Nimi

Asema organisaatiossa

Matkapuhelin

Sähköposti

Matti Pöyry

toiminnanjohtaja

050 1892

matti.poyry@hammaslaakariliitto.fi

4. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä
Ei vastauksia.

5. Toimielimen nimi
Ei vastauksia.

6. Onko vastaaja
Vastaajien määrä: 1

7. Kunta numero tilastokeskuksen luokituksessa
Ei vastauksia.

8. 1. Hallituksen aluejakolinjauksen mukaan perustettavat itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta. Onko nykyinen
maakuntajako oikea peruste itsehallintoalueiden muodostamiselle?
Vastaajien määrä: 1

9. 2. Voitte perustella edellistä vastaustanne.
Ei vastauksia.

10. 3. Tämä kysymys vain kuntien valtuustoille: Hallituksen aluejakolinjauksen mukaan perustettavat itsehallintoalueet muodostetaan
maakuntajaon pohjalta. Minkä nykyisen maakunnan pohjalta muodostettavaan itsehallintoalueeseen kuntanne katsoo perustelluksi
kuulua? (liite: Manner-Suomen maakunnat)
Ei vastauksia.

11. 4. Voitte perustella edellistä vastaustanne.
Ei vastauksia.

12. 5. Itsehallintoalueet järjestävät sote-palvelut joko yksin tai lailla säädettyjen kolmen itsehallintoalueen täytyy järjestää palvelut
yhdessä sopimalla toisen itsehallintoalueen kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on jatkossa maassa 15 selkeää alueellista
kokonaisuutta, joilla sote-palvelut järjestetään. Miten arvioitte tehtyä ratkaisua?
Vastaajien määrä: 1


Hallituksen linjaus, jonka mukaan kuusi maakuntaa järjestävät sote-palvelunsa yhdessä, voi olla hankala toteuttaa käytännössä. Esimerkiksi alueellisen demokratian
toteutuminen täytyisi pystyä lainsäädännöllä varmistamaan samoin periaattein kuin sote-palvelujen osalta täysin itsenäisissä maakunnissa.

13. 6. Minkä kriteerien perusteella tulisi päättää siitä, mitkä kolme itsehallintoaluetta järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut muiden
itsehallintoalueiden kanssa? Voit valita yhden tai useampia
Vastaajien määrä: 1

14. 7. Itsehallintoalueet tulevat tarvitsemaan yhteistyökumppaneita palveluiden järjestämisessä. Mikä tai mitkä ovat alueellenne
luontaiset yhteistyösuunnat?
Ei vastauksia.

15. 8. Jos se itsehallintoalue, johon katsotte kuntanne kuuluvan, osoittautuu myöhemmin tehtävän päätöksen johdosta sellaiseksi
itsehallintoalueeksi, joka ei vastaa itsenäisesti sote-palvelujen järjestämisestä, onko sillä vaikutusta kunnan kantaan siitä, mihin
itsehallintoalueeseen kunnan tulisi kuulua?
Ei vastauksia.

16. 9. Voitte perustella edellistä vastaustanne.
Ei vastauksia.

17. 10. Hallituksen linjauksen mukaan itsehallintoalueille osoitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi 1.1.2019 lähtien seuraavat
tehtävät: pelastustoimen tehtävät, maakuntien liittojen tehtävät ja ELY-keskusten alueellisen kehittämisen tehtävät sekä lisäksi
mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto. Mitä muita tehtäviä olisi mielestänne tarkoituksenmukaista siirtää itsehallintoalueille?
Vastaajien määrä: 1


Ympäristöterveydenhuolto turvaa ihmisten ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia estämällä ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen syntymistä ja tällaisena
ennaltaehkäisevänä toimintana tukee kansanterveystyötä. Ympäristöterveydenhuolto tulee säilyttää kokonaisuutena (elintarvikevalvonta, eläinlääkintähuolto ja
terveydensuojelu) ja osana perusterveydenhuoltoa yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa.

18. 11. Millä keinoin tulisi varmistaa itsehallintoalueiden ja kuntiin jäävien tehtävien välinen yhteys hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä?
Vastaajien määrä: 1


Suunterveyden kannalta ovat elinympäristöjen terveellisyyteen liittyvät seikat keskeisen tärkeitä. Sote-järjestämislaissa tulee säätää menettelystä, jossa kunnat ja
itsehallintoalue yhdessä valmistelevat alueellisen / kunnan hyvinvointikertomuksen toimenpiteineen siten, että alueen / kunnan väestön sosiaaliset ja terveydelliset riskit
ja nykytila kartoitetaan, laaditaan tavoitteet, suunnitellaan toimenpiteet, laaditaan mittarit ja seurantasuunnitelma sekä sovitaan työnjaosta itsehallintoalueen ja kunnan

välillä. Terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi ja myös sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseksi tarvitaan sekä tietoa väestön
hyvinvoinnista että tiivistä yhteistyötä itsehallintoalueiden ja kuntien, niiden eri toimialojen ja muiden toimijoiden välillä.

19. 12. Vapaamuotoisia huomioita hallituksen aluelinjauksesta.
Vastaajien määrä: 1


Hallintorakenne 18 maakuntaa ja 15 sote-aluetta vaikuttaa ainakin tässä valmistelun vaiheessa jossain määrin sekavalta. Luontevampaa olisi, jos sote-palvelut
järjestettäisiin kaikissa maakunnissa samalla tavalla.

20. 13. Vapaamuotoisia huomioita hallituksen rahoituslinjauksesta.
Vastaajien määrä: 1


Hammaslääkäriliitto kannattaa Akavan linjausta, jossa ehdotetaan että sote-palveluiden rahoitus tulee valtion kautta. Uudistusten tavoitteena on saada parempaa
palvelua pienemmillä resursseilla. Kun sote-palvelujen rahoitus siirretään kunnilta valtiolle, pitää varmistaa, että työn verotus ei nouse. Sote-palvelujen rahoittaminen
erillisellä prosentuaalisella sote-verolla ja alentamalla kuntien veroprosenttia sote-veroa vastaavasti säätämällä kunnille verokatto, on selkein tapa varmistaa, että
kenenkään verotus eri kiristy.
Sote-palveluiden järjestäminen, rahoittaminen ja tuottaminen pitää vielä selkeämmin erottaa toisistaan niin, että tulevat itsehallintoalueet toimivat sote-palveluissa vain
rahoittajina ja tilaajina.
Sote-rahoitusta, nykyisten julkisten tuottajien omaisuuden (kiinteistömassa) ja henkilöstön kohtelua, eläkelinjauksia ja arvonlisäverotusta koskevien päätösten on
tuettava monituottajamallin syntymistä ja tasapuolista kilpailuasetelmaa.
Asetettujen selvityshenkilöiden henkilöstöä koskevat ehdotukset ovat pääosin kannatettavia. Uudistuksen jatkovalmistelussa on varmistettava, että kuntien ja
kuntayhtymien henkilöstö säilyy perustettavilla itsehallintoalueilla kunnallisen sopimusjärjestelmän ja eläkejärjestelmien piirissä. Voi olla perusteltua, että valtion
viranomaistehtävien siirto itsehallintoalueille merkitsisi, että nämä tehtävät tulisivat kunnallisen sopimusjärjestelmän ja eläkejärjestelmän piiriin.

