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MAAKUNTAHALLITUS: SOTEN VALINNANVAPAUSLAKI MAHDOLLISTAA LAAJAN VALINNANVAPAUDEN – AIKATAULU LIIAN TIUKKA
Lisätietoja: muutosjohtaja Laura Leppänen, puh. 040 767 4364
Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyysivät Varsinais-Suomen liiton lausuntoa luonnoksesta
lainsäädännöksi, joka koskee sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta osana sote- ja maakuntauudistusta.
Liitto toteaa lausunnossaan, että valinnanvapausmallin käyttöönotto laajentaa sosiaali- ja terveydenhuollon
markkinaa ja avaa sote-keskukset muille kuin julkisille tuottajille sekä ohjaa julkisen toiminnan samaan malliin
kuin yksityisillä tuottajilla on. Parhaimmillaan valinnanvapaus ja sen myötä lisääntyvä kilpailu asiakkaista parantaa palvelun laatua ja saatavuutta.
Asiakkaiden valinnanvapaus ja oma vaikutusvalta palveluihin toteutuu sote-uudistuksessa laajasti. Asukkaat
saavat valita palveluntuottajansa sekä jopa asiakaspalvelusta vastaavan henkilön. Vuoden välein asiakkaalla on
mahdollisuus vaihtaa sote-keskusta. Valinnanvapaus toteutuu parhaiten suurissa väestökeskittymissä, jossa palvelujen käyttäjien määrä on suuri. Maakunnalla on mahdollista turvata liikelaitoksen tuottamana palvelut myös
alueille, jossa tuotanto ei ole markkinaperusteisesti kannattavaa. Valinnanvapauden rahoitusjärjestelmä tulee
rakentaa siten, että se ehkäisee eri palveluntuottajien osaoptimointeja, maakunnan liitto painottaa.
Tiedolla johtaminen ja yhteisen tietovarannon hyödyntäminen on mallin toimivuuden kannalta välttämätöntä.
Varsinais-Suomen liitto katsoo, että järjestelmän rakentaminen esitetyssä aikataulussa on epärealistista toteuttaa.
Aikataulu on yleisesti asetettu liian kireäksi – lainsäädäntö ei itsessään takaa sitä, että sote-uudistus olisi toimeenpantavissa vuodesta 2019 alkaen. Toimeenpanon näkökulmasta iso ja vaikea osa työstä on vielä tekemättä, jotta mallista voidaan luoda toimiva. Esitetty aikataulu mahdollistaa uuden maakunnallisen hallintorakenteen perustamisen ja sen vaatiman päätöksentekojärjestelmän muodostamisen. Ajallisia ongelmia syntyy sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjäorganisaation ja tuottajaorganisaatioiden toiminnan käynnistämisessä.
Koko sote- ja maakuntauudistuksen läpivieminen edellyttää merkittävää valmistelun resursointia jo vuodelle
2017. Valtion suunnitteilla oleva valmistelun määrärahavaraus on riittämätön ja uhkana on valmistelun keskeytyminen maakunnissa kuluvan vuoden syksyllä.

MAAKUNTIEN RAHOITUSLAISSA SAARISTOKRITEERIN PAINOARVOA TULISI LISÄTÄ
Lisätietoja: suunnittelija Malla Rannikko-Laine, p. 040 721 3429
Valtiovarainministeriö on pyytänyt Varsinais-Suomen liitolta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen täydentämiseksi. Lakiluonnoksen mukaan valtion rahoitus maakunnille
yleiskatteellisen rahoituksen osalta määritellään seuraavilla kymmenellä kriteerillä.
Asukasperusteinen osuus
Ikäryhmäkohtaiset tarvetekijät
Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetekijät
Kasvupalvelua kuvaavat tekijät
Asukastiheys
Vieraskielisyys
Maatalousyritykset
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kaksikielisyys
Saaristoisuus

10,853 %
35,513 %
45,577 %
2,951 %
1,528 %
1,325 %
0,916 %
0,946 %
0,284 %
0,107 %

Varsinais-Suomen liitto toteaa, että rahoitus ei jakaudu maakuntiin täysin oikeudenmukaisella tavalla. Esimerkiksi Päijät-Hämeessä yleiskatteellinen rahoitus kasvaa 213 eurolla per asukas ja Varsinais-Suomessa laskee
122 euroa per asukas.
Varsinais-Suomen liitto pitää erittäin hyvänä, että täydennetyssä esityksessä rahoituksen määräytymiskriteereissä huomioidaan kaksikielisyys ja saaristoisuus. Maakuntahallitus katsoo, että saaristoisuuskriteerin kerroin
(0,107 %) ei ole riittävä kattamaan aiheutuvia kustannuksia, vaan kriteerin painoarvoa tulee lisätä.
Maakuntahallitus pitää hyvänä ja erittäin tarpeellisena, että maataloustukiin ja tienpitoon käytettävä rahoitus
korvamerkitään. Lisäksi maakuntahallitus on tyytyväinen, että saariston yhteysalusliikenteeseen suunnatut liikenne- ja viestintäministeriön momentit jäävät yleiskatteellisen rahoituksen ulkopuolelle.
Maakuntiin kohdistetaan noin 9 miljoonan euron rahoitus, josta Varsinais-Suomeen arvion mukaan noin puoli
miljoonaa euroa. Maakunnassa välttämättömien muutoskustannusten arvioitu rahoitustarve on kuitenkin 1,5–2
miljoonaa euroa. Maakuntahallitus vaatii, että valtio vastaa muutoskustannuksista täysimääräisesti.
VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MYÖNSI RAHOITUSTA MAAKUNNAN SUOMI100 -HANKKEISIIN
Lisätietoja: Suomi 100 aluekoordinaattori Hannele Hartikainen, p. 040 720 2163
Varsinais-Suomen liitto myöntää rahoitusta maakunnan Suomi100 -juhlavuotta toteuttaviin hankkeisiin. Toisen
hakukierroksen avustus myönnetään seuraaville 10 hankkeelle:
Hakija/hankkeen nimi
ProAgria Länsi-Suomi ry/ Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset
Maistuva maaseutu Varsinais-Suomessa /

myönnetty avustus
2 500 €

Varsinais-Suomen kylät ry.
Avoimet kylät/ Öppna byar juhlistaa 100-vuotiasta Suomea
Karvetin koulun ja Birgittakodin yhteinen työryhmä, Naantali
Karvetin koulun ja Birgittakodin yhteinen taideprojekti
Muurlan kotiseutuyhdistys
Jos minä laukasen – näytelmä tapahtumista Muurlassa 1917-18
Salo – Lasten laulukaupunki ry.
Tarinoista Lauluiksi
Talonpoikaiskulttuurisäätiö
Maaseuturakentamisen helmiä- V-S kunniakilpikohteet näkyviksi
Someron Kulttuuri ry.
Suomi 100 juhlakavalkadi
Uudenkaupungin kaupunki
Rauhan symposium Uudessakaupungissa
Sekakuoro Kulkuset ry.
Kansallispuistojen laulu -konserttisarja
Pargas stad, kulturenheten
Framtidsfabriken
Yhteensä

2 500 €
1 500 €
2 500 €
2 000 €
1 000 €
3 000 €
2 500 €
2 500 €
2 500€
22 500 €

