
Kuntapulssi-kysely 1/2021:

Arvio hallituksen sote-esityksestä ja uudistuksen toimeenpanoon
liittyvistä kysymyksistä

Henkilötietoja käsitellään oheisen tietosuojaselosteen mukaisesti.

TAUSTATIEDOT

1. Vastaajan nimi, organisaatio ja sähköpostiosoite *

Vastaajan nimi

Nimike

Sähköposti

Organisaatio

2. Vastaajan organisaatio *

 Pakolliset kentät merkitään asteriskilla (*) ja ne tulee täyttää lomakkeen viimeistelemiseksi.

Kunta

Kuntayhtymä

Joku muu, mikä?

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntaliiton%20asiakasrekisterin%20tietosuojaseloste_SUOMI.pdf


3. Vastaajan asema *

SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA KUNTAKENTÄN NÄKEMYSTEN HUOMIOINTI

4. Miten hyvin arviotte seuraavien, pääministeri Marinin hallituksen sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden
toteutuvan, mikäli uudistus toteutuu eduskunnalle 12/2020 annetun hallituksen esityksen mukaisesti? *

Arvioi asteikolla 1-5; 1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin.

1 2 3 4 5 Ei kantaa / en osaa sanoa

Väestön terveys- ja hyvinvointierojen
kaventaminen

Yhdenvertaisten ja laadukkaiden
sosiaali- ja terveyspalveluiden
turvaaminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden
saatavuuden ja saavutettavuuden
parantaminen

Ammattitaitoisen työvoiman saannin
turvaaminen

Kustannusten kasvun hillitseminen

Pelastustoimen palveluiden
saatavuuden, yhdenmukaisuuden ja
vaikuttavuuden parantaminen

Viranhaltija, yleisjohto tai konsernihallinto

Viranhaltija, toimialajohto (sote tai pelastus)

Joku muu, mikä?



5. Miten hyvin sote-uudistuksessa arvionne mukaan on otettu huomioon seuraavat kuntakentältä aiemmin
esiinnostetut tärkeät näkökulmat? *

Arvioi asteikolla 1-5; 1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin.

1 2 3 4 5 Ei kantaa / en osaa sanoa

Alueiden ja kuntien erityispiirteiden huomiointi

Painopisteen siirtäminen peruspalveluihin ja
ennaltaehkäisevään toimintaan

Digitalisaation mahdollisuuksien laaja
hyödyntäminen

Uudistuksen toimeenpanon vaiheistus

Uudistuksen toteuttaminen siten, että kuntien
kyky vastata niille jäävistä tehtävistä ei vaarannu

6. Mahdolliset kommentit kysymyksiin 4-5:

SOTE-UUDISTUKSEN TOIMEENPANOAIKATAULU

7. Sote-uudistus tulisi lakiesityksen mukaan voimaan vuoden 2023 alusta. Onko uudistus
arvionne mukaan toteutettavissa ehdotetussa aikataulussa edustamanne kunnan ja alueen
näkökulmasta? *

8. Minkälaisia muutoksia sote-uudistuksen toimeenpanoon tai aikatauluun tulisi mielestänne

Kyllä

Ei

Ei kantaa / en osaa sanoa



tehdä, jotta sen hallittu toimeenpano voitaisiin varmistaa (huomioiden myös korona-epidemian ja sen jälkihoidon
vaikutukset)?

9. Minkälaiseksi näette alueenne kuntaorganisaatioden valmiuden sopia hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen
kokoonpanosta ja asettamisesta annetussa määräajassa (2kk), mikäli lait hyväksytään kesällä 2021? *

Arvioi asteikolla 1-5; 1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä.

1 2 3 4 5
Ei kantaa /

en osaa sanoa

Hallituksen esityksen mukaan hyvinvointialueen väliaikainen hallinto huolehtii lakien voimaantultua tehtävistä, joita olisi tehtävä
ennen ensimmäisen vaaleilla valitun aluevaltuuston toimikauden alkamista. Kuntien, yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin,
erityishuoltopiirin ja pelastustoimen tulee sopia valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja asettamisesta, sekä siitä mikä
viranomainen asettaa toimielimen. Sopimisessa edellytetään yksimielisyyttä. Jos osapuolet eivät ole päässeet sopimukseen
väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta kahden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta, valtioneuvosto asettaa tällöin
valmistelutoimielimen valtiovarainministeriön esityksestä. Tällöin alueen väestömäärältään suurin sairaanhoitopiiri vastaa
valmistelutoimielimen hallinnollisesta tuesta. Uudenmaan hyvinvointialueilla tuesta vastaa kunkin alueen suurin kunta.

10. Muut sote-uudistuksen toimeenpanoon ja aikatauluun liittyvät kommentit:

SOTE-UUDISTUKSEN TOIMEENPANOVAIHEESEEN LIITTYVÄ KUNTALIITON MUUTOSTUKI



11. Mihin seuraavista toivotte edustamasi organisaation tai alueen osalta Kuntaliitolta tukea, mikäli sote-uudistus
etenee toimeenpanovaiheeseen?

Valitse ne kohdat, joihin toivot tukea.

Hallinto ja johtaminen

Hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen asettaminen

Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyön johtamisrakenteet

Muutokseen liittyvä viestintä

Muuta, mitä?

Henkilöstösiirrot ja omaisuusjärjestelyt

Sopimusten siirto hyvinvointialueelle

Henkilöstön siirto hyvinvointialueelle

Hyvinvointialueille siirtyvää omaisuutta koskevat kysymykset

Kunnille jääviä sote/pelastus-kiinteistöjä koskevat kysymykset

Ympäristöterveydenhuoltoon tehtävät muutokset

Kuntayhtymien purkaminen

Muuta, mitä?

Talous, rahoitus ja elinvoima

Hyvinvointialueille siirtyvien tehtävien kustannusten kohdentaminen talousraportoinnissa

Uudistuksen vaikutukset kunnan talouteen

Uudistuksen elinvoimavaikutukset ja elinkeinopolitiikka

Muuta, mitä?

Palvelurakenteet ja palvelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa

Hyvinvointialueiden ja kuntien yhdyspinnat ja yhteistyö

Ruotsin- ja kaksikieliset palvelut tulevilla kaksikielisillä hyvinvointialueilla

Muuta, mitä?

Tietojärjestelmät ja tukipalvelut

Tukipalveluihin liittyvät kysymykset

ICT-muutokset

Muuta, mitä?



12. Muutostukeen liittyvät mahdolliset tarkennukset ja toiveet :

SOTE-UUDISTUKSEN TOIMEENPANOSTA KUNTAORGANISAATIOILLE AIHEUTUVAT MUUTOSKUSTANNUKSET

Seuraavissa kysymyksissä pyydetään arvioimaan uudistuksen toimeenpanosta kuntaorganisaatioille aiheutuvia
muutoskustannuksia, niiltä osin kun nämä liittyvättehtäväsiirtojen toteuttamiseen tai uudistuksesta aiheutuviin muutoksiin ja
uudelleenjärjestelyihin "jäljellejäävän" kunnan näkökulmasta. Muutoskustannuksiksi tässä kyselyssä ei lasketa hyvinvointialueen
väliaikaisen valmistelutoimielimen sekä hyvinvointialueen rahoittamista ennen vuotta 2023 tai sen jälkeen.

Tehtävien siirrosta aiheutuvat kertaluonteiset muutoskustannukset

Tehtäväsiirtojen toteuttamiseen liittyviä kertaluonteisia muutoskustannuksia syntyy sosiaali- ja terveystoimen sekä palo- ja
pelastustoimen tehtävien siirron valmistelusta ja toteuttamisesta. Kustannuksia voivat olla esimerkiksi tehtäväsiirtojen
valmisteluun sidottu työaika, hyvinvointialueille siirtyvän omaisuuden ja sopimusten kartoittaminen sekä siirtyvien
tietojärjestelmien muutoskulut.

13. Mikä on tämänhetkinen arvionne hyvinvointialueille siirtyvien tehtävien siirrosta aiheutuvista kertaluonteisista
muutoskustannuksista? *

14. Erittely ja vapaamuotoiset kommentit tehtävien siirrosta aiheutuvista kertaluonteisista muutoskustannuksista:

Alle 0,1 miljoonaa euroa

0,1 - 0,99 miljoonaa euroa

1 - 4,99 miljoonaa euroa

5 - 9,99 miljoonaa

Yli 10 miljoonaa euroa

Kertaluonteisten muutoskustannusten suuruusluokkaa ei ole mahdollista tässä vaiheessa arvioida



Kysymykset 15-18 vain niille, jotka ovat valinneet kohdassa 2 organisaatiokseen vastausvaihtoehdon "Kunta".

Uudistuksesta aiheutuviin uudelleenjärjestelyihin liittyvät muutoskustannukset

Jäljellejäävän kunnan näkökulmasta kertaluonteisia muutoskustannuksia voivat olla esimerkiksi uudelleenjärjestelyihin liittyvä
työaika, sopimusten muuttamis- tai irtisanomiskustannukset, kunnalle jäävän tietojärjestelmän muutokset sekä muut
sote-uudistuksen aiheuttamista uudelleenjärjestelyistä kunnille aiheutuvat kertaluonteiset kustannukset.

15. Mikä on tämänhetkinen arvionne uudelleenjärjestelyistä aiheutuvien kertaluonteisten muutoskustannusten
suuruusluokasta "jäljellejäävän" kunnan näkökulmasta?

16. Erittely ja vapaamuotoiset kommentit uudistuksesta aiheutuviin uudelleenjärjestelyihin liittyvistä kertaluonteisista
muutoskustannuksista:

Alle 0,1 miljoonaa euroa

0,1 - 0,99 miljoonaa euroa

1 - 4,99 miljoonaa euroa

5 - 9,99 miljoonaa

Yli 10 miljoonaa euroa

Kertaluonteisten muutoskustannusten suuruusluokkaa ei ole mahdollista tässä vaiheessa arvioida



Pysyvät (vuosittain toistuvat) muutoskustannukset

Pysyviä muutoskustannuksia voi syntyä esimerkiksi siitä, etteivät kuntien toimialariippumattomiin tehtäviin (hallinto, tukipalvelut
jne) ja ostopalveluihin liittyvät kustannukset laske hyvinvointialueidelle siirtyvien tehtävien ja rahoituksen mukaisessa
laajuudessa. Muutos voi synnyttää myös tarpeen perustaa kuntiin uusia vakansseja vastaamaan tehtävistä, joista
hyvinvointialueille siirtyvät työntekijät ovat hoitaneet sivutoimisesti. Lisäksi pysyviä muutoskustannuksia voi esimerkiksi syntyä
ostopalveluihin liittyvien mittakaavaetujen menetyksen kautta.

17. Mikä on tämänhetkinen arvionne sote-uudistuksesta aiheutuvien pysyvien (vuosittain toistuvien)
muutoskustannusten suuruusluokasta? Arvioikaa vuosittain toistuvien kustannusten tasoa uudistuksen toimeenpanoa
seuraavan viiden vuoden aikana.

18. Erittely ja vapaamuotoiset kommentit uudistuksesta aiheutuviin pysyviin (vuosittain toistuviin)
muutoskustannuksiin:

TERVEISET KUNTALIITOLLE

19. Muut terveiset Kuntaliitolle:

Alle 0,1 miljoonaa euroa

0,1 - 0,99 miljoonaa euroa

1 - 4,99 miljoonaa euroa

5 - 9,99 miljoonaa

Yli 10 miljoonaa euroa

Muutoskustannusten suuruusluokkaa ei ole mahdollista tässä vaiheessa arvioida


