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Maakuntien itsehallinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiaan liittyvä monivalintakysymys: Muodostaako sote-maakuntalaki tarkoituksenmukaisen yleislain tulevien sote-
maakuntien hallinnon ja talouden järjestämiselle? Kyllä: 319 / Ei: 97 / Ei kantaa: 146 

 
 

Yksityisen palvelutuotannon hyödyntäminen 

Yksityisen palvelutuotannon hyödyntämisen rajoittamista kritisoi avovastauksissa 252 / 718 

Tärkeimmät syyt:  

Monituottajuus tulisi sallia 148 / 718 

Monituottajuus parantaisi palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta 116 / 718 

Monituottajuus parantaisi tehokkuutta 75 / 718 

Monituottajuus turvaisi perustuslain 19 §:n edellytykset 20 / 718 

Muut syyt 104 / 718 

 

 

 

 

Maakuntien itsehallinto ei toteudu 332 / 718 

Tärkeimmät syyt:  

Ministeriön ohjausvalta on merkittävä 198 / 718 

Rahoitusratkaisu kaventaa kansanvaltaisuutta 89 / 718 

Ostopalvelujen rajoittaminen heikentää itsehallintoa 80 / 718 

Päätösvalta investoinneista tulisi olla maakunnilla 68 / 718 

Puuttuva verotusoikeus heikentää itsehallintoa  64 / 718 

Väliaikaishallinto on demokratian kannalta ongelmallinen 22 / 718 

Muut syyt 156 / 718 
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Järjestämislain 12 §:stä sanottua 

Järjestämislain 12 §:ää kritisoi avovastauksissa 221 / 718 

Tärkeimmät syyt:  

Julkisten tehtävien laajennus heikentää mm. päivystystoimintaa 74 / 718 

Kirjaus on epäselvä 59 / 718 

Yritysten ja järjestöjen tuottamismahdollisuudet on turvattava 55 / 718 

Pykälän vaatimukset heikentävät tehokkuutta 20 / 718 

Muu kritiikki 64 / 718 

Asiaan liittyvä monivalintakysymys: Onko 12 §:n sääntely ostopalvelujen hankkimisesta ja 12 a §:n sääntely 
vuokratyövoiman käytöstä tarkoituksenmukainen ja toteutettavissa käytännössä? Kyllä: 184 / Ei: 206 / Ei kantaa: 172 

 

Järjestämislain 8 §:stä sanottua 

Järjestämislain 8 §:ää kritisoi avovastauksissa 137 / 718 

Tärkeimmät syyt:  

Kirjaus on epäselvä 88 / 718 

Vaatimus edellyttää maakuntia pitämään päällekkäistä omaa tuotantoa 45 / 718 

Edellytys murentaa maakuntien edellytyksiä selviytyä järjestämisvastuustaan 21 / 718 

Perustuslakivaliokunnan edelliset kannanotot eivät suoraan sovellu tähän 18 / 718 

Muu kritiikki 42 / 718 

Asiaan liittyvä monivalintakysymys: Turvaako 8 §:n sääntely sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun 
toteutumisen riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla? Kyllä: 255 / Ei: 162 / Ei kantaa: 145 

Potilasdirektiivi 

Potilasdirektiivistä tehdyt huomiot avovastauksissa  29 / 718 

Tärkeimmät huomiot:  

Potilasdirektiivi tulee implementoida sote-uudistuksen yhteydessä 25 / 718 

Potilasdirektiivi parantaisi palvelujen saatavuutta 4 / 718 
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Kustannusten kasvun hillintä 

Esityksellä ei kyetä hillitsemään kustannuksia (avovastausten nostot) 185 / 718 

Tärkeimmät syyt:  

Palkkaharmonisaatio aiheuttaa kustannusten nousua 72 / 718 

Ostopalveluiden rajoitukset nostavat kustannuksia 52 / 718 

Rahoitusratkaisu ei hillitse kustannuksia tai edistä tehokkuutta 55 / 718 

Julkisen tuotannon kustannusten tulisi olla läpinäkyviä 46 / 718 

Maakunnilla tulisi olla kannustin kehittää toimintaansa 35 / 718 

Maakunnilla tulisi olla tiukempi hoitotakuu 22 / 718 

Lainsäädännön tulisi kannustaa monituottajuuteen 22 / 718 

Rahoitusmallin tulisi kannustaa palvelujen parempaan saatavuuteen 6 / 718 

Muu kritiikki 82 / 718 

 

 

Järjestölähtöisen toiminnan edellytykset maakunnissa 

Järjestöjen toimintaedellytyksiä on parannettava (avovastaukset) 139 / 718 

Tärkeimmät keinot:  

Maakunnalla on oltava järjestöyhteistyöelin 55 / 718 

Järjestöjen tuotanto on otettava huomioon palveluohjeuksessa 36 / 718 

Maakunnissa on oltava järjestöyhteistyön vastuutaho 26 / 718 

Maakunnan on kartoitettava alueensa järjestöt 27 / 718 

 

Palveluseteli 

Palvelusetelien ja henkilökohtaisen budjetin osalta nostettuja positiivisia mahdollisuuksia 
avovastauksissa 

82 / 718 
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Ulkoistus- ja ostopalvelusopimusten mitätöinti 

Mitätöintiä kritisoi avovastauksissa 167 / 718 

Tärkeimmät syyt:  

Mitätöinti loukkaa perustuslain 15 §:ää ja oikeusvaltioperiaatetta 59 / 718 

Mitätöinnin kaltainen taannehtiva lainsäädäntö ei ole hyväksyttävää 62 / 718 

Mitätöinti johtaisi kohtuuttomiin seurauksiin palveluntuottajien kannalta 34 / 718 

Mitätöinti heikentää julkisen sektorin houkuttelevuutta sopimuskumppanina 35 / 718 

Kirjaus on epäselvä 18 / 718 

Pykälä on kumottava kokonaan 16 / 718 

Mitätöinti heikentää palvelujen saatavuutta 12 / 718 

Mitätöinti aiheuttaisi yksityisten tai järjestöjen taloudellisiin tappioihin 11 / 718 

Mitätöinti johtaisi työttömyyteen 4 / 718 

Mitätöinti loukkaa maakuntien itsehallintoa 2 / 718 

Muu kritiikki 102 / 718 

Asiaan liittyvä monivalintakysymys: Onko 28 §:n mukainen ulkoistamissopimusten mitättömyyttä koskeva sääntely 
perusteltu ja turvaako se osapuolten aseman riittävästi? Kyllä: 89 / Ei: 218 / Ei kantaa: 255 

 

Ennaltaehkäisy ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

Ennaltaehkäisyn ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen edellytyksiä parannettava 
(avovastaukset) 

230 / 718 

Tärkeimmät syyt:  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tehtäväjako maakuntien ja kuntien välillä on epäselvä 100 / 718 

Kunnille ei jää resursseja terveydenedistämistyöhön 20 / 718 

Rahoitusmalli ei kannusta kuntia terveyden edistämiseen 9 / 718 

Yleisesti 132 / 718 

Asiaan liittyvä monivalintakysymys: Varmistaako laissa esitetty tehtävien määrittely kunnan ja maakunnan osalta 
väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutumisen? Kyllä: 178 / Ei: 255 / Ei kantaa: 129 


