MIKÄ SOTE - MAKU?
Suomen Keskustanaiset

MISTÄ MAAKUNNASSA PÄÄTETÄÄN?
• Yksinkertaistetaan julkisen aluehallinnon järjestämistä, ei lisätä hallintoa
vaan selkeytetään sitä

• Ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja
toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille, ne ovat yleinen keino järjestää
palveluja ja toteuttaa kansalaisen vaikutusmahdollisuuksia

• Miten näkyy kansalaisille? Maakuntien mahdollisuutena kehittää palveluja
asiakaslähtöisemmiksi niin sanotun yhden luukun periaatteella, kun ennen
tarvitsi ottaa yhteyttä useaan eri virastoon toimintaa käynnistettäessä

• Kaikista tärkeimmistä maakunnan asioista, kuten maakunnan strategiasta,
talousarviosta ja palvelujen järjestämisen perusteista.

• Miksi 18 maakuntaa? –Luonnollinen jatkumo nykyisille sairaanhoitopiireille
ja maakuntien liittojen toiminnalle.

• Uudistus lakkauttaa satoja hallinnollisia organisaatioita niiden tehtävien
siirtyessä maakuntaan, mm.
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•
•
•
•
•
•

Ympäristöterveydenhuolto
TE-toimistot

Maakuntaliitto
Maaseutuhallinto
Pelastuslaitokset

ELY-keskus
Lomituksen kunnallinen paikallisyksiköt
Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot

Miksi Sote uudistus?
• Leveämmät hartiat mahdollistavat sen, että palveluverkko voidaan
suunnitella kokonaisuutena, asiakkaan pompottelu luukulta toiselle
vähenee rahoituksen selkiytyessä, parhaat käytännöt saadaan käyttöön
laajasti koko maakunnan alueella ja ammattilaiset riittävät, kun iso
työnantaja voi organisoida työn järkevästi.

• Keskeinen uudistuksen tavoite on vahvistaa perustasonpalveluja, eli usein
arjessa tarvittavia, matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluja. Avun
antaminen ajoissa on inhimillistä, ja lisäksi rahaa säästyy kalliista
erikoissairaanhoidosta. Kun julkisesti rahoitettuihin perustason palveluihin
tulee lisää tarjontaa valinnanvapauden kautta, hoitoon pääsy nopeutuu.

• Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perus- ja erityistason raja-aitojen
madaltaminen .Sote-keskuksiin tuodaan laajasti sosiaalihuollon neuvontaa
ja opastusta. Osana uudistusta toteutetaan henkilökohtainen budjetti eli
eräänlaisen asiointitili paljon palveluja tarvitsevalle. Sote-keskuksiin
tuodaan sosiaalihuollon moniammatillista osaamista. Erikoissairaanhoidon
ja perusterveydenhuollon yhteistyötä lisää se, että sote-keskuksiin tuodaan
myös erikoissairaanhoidon palveluja ja konsultaatiota. Tämäkin vähentää
asiakkaan eteenpäin lähettämistä.

• Terveysteknologia, tietojärjestelmät ja sovellukset sekä lääkkeiden kehitys
muokkaavat terveydenhuoltoa merkittävästi. Teknologia auttaa yhä
useamman palvelun kohdalla niin henkilöstöä kuin asiakasta.
Etäkonsultaatiot ja -vastaanotot, tekoäly diagnosoinnin tai vaikkapa
lääkityksen tarkistamisen apuna ja alati kehittyvät lääkkeet muokkaavat
koko palvelujärjestelmäämme. Kiinteät toimitilat eivät ole tulevaisuudessa
terveydenhuollossa niin olennaisia kuin se, että tieto kulkee.

UUSI KUNTA?
•
•

•

Jo nyt suuri osa järjestämisvastuusta on ollut sairaanhoitopiireillä ja myös
pelastuspalvelut on tuotettu pääsääntöisesti maakunnallisten pelastuslaitosten
toimesta. Pahimmillaan kunnille on jäänyt vain laskun maksajan rooli.
Kunta vastaa tulevaisuudessakin lakisääteisesti niin opetuspalveluista, kulttuurista,
vapaa-ajan palveluista, kaavoituksesta kuin esimerkiksi katujen ylläpidosta.
Kunnilla on myös keskeinen ja kasvava rooli asukkaidensa hyvinvoinnin
edellytysten rakentajana. Kuntapäättäjien on jatkossa tärkeää toimia yhteistyössä
maakunnan kanssa, jotta tarpeettomia uusia raja-aitoja ei synny hallintojen ja
palvelujen välille. Esimerkiksi lasten ja perheiden palveluissa yhteistyötä tarvitaan
niin maakunnalle kuuluvan sosiaali- ja terveyspuolen kuin kunnille kuuluvat
opetustoimen välillä.
Kunnan mahdollisuudet elinvoiman edistämiseen pysyvät entisellään. Kunnalla on
jatkossakin oikeus kehittää aluettaan, lisätä kunnan vetovoimaa ja edistää
asukkaidensa hyvinvointia. Kunnalla on myös työkalut toimia aktiivisena
kiihdyttimenä alueensa yritystoiminnalle. Kuntapäättäjien ja henkilöstön rooli
tässä työssä on keskeinen.

MITÄ ALUESAIRAALOIHIN JÄÄ?
•

Anestesiaa vaativien leikkausten loppuessa aluesairaalaan voi jäädä muun muassa
seuraavia toimintoja, joita voidaan myös laajentaa ja vahvistaa nykyisestä:

• laaja perusterveydenhuollon ja sosiaalityön vastaanottotoiminta
• usean erikoisalan polikliininen vastaanottotoiminta
• suuren volyymin polikliiniset toimenpiteet, kuten suolikanavan tähystykset,
sydämen ja muut ultraäänitutkimukset, kajoamattomat sydäntutkimukset
• dialyysit
• laboratorio ja röntgentoiminta
• fysioterapia ja esimerkiksi psykoterapia
• paikallispuudutuksessa tehtävät kirurgiset toimenpiteet (esim. kaihileikkaukset)

• yleislääketieteen, geriatrian ja sisätautien konservatiiviset ja kuntouttavat osastot

Sinä valitset vaaleissa kuka päättää omassa maakunnassasi mm.
työvoimatoimista, ympäristöasioista, sosiaali- ja terveyspalveluista,
kaavoituksesta, liikenneinfrasta ja maatalouden kehittämisestä.
Omaa aluettasi koskevat päätökset, joita ennen tekivät mm.
kuntayhtymien ja valtion aluetoimistot (ELY, Avi, TE-toimistot),
siirtyvät nyt suoraan sinun ja alueen muiden asukkaiden valitsemille
päättäjille.
Ole mukana vaikuttamassa maakuntasi tulevaisuuteen heti alusta
alkaen.
https://omamaakunta.fi/materiaalipankki/

Maakuntavaltuustolla on suuri vastuu ja paljon valtaa alueen
kehittämisessä ja palveluiden järjestämisessä. Äänestämällä vaikutat
siihen, mitä asioita omassa maakunnassasi ajetaan. Äänestä tai asetu
itse ehdolle ja luo sellaista maakuntaa, jossa sinä haluat elää!

• Vaaleilla valittava maakuntavaltuusto linjaa maakuntasi strategian ja
tulevaisuuden suuntaviivat sekä vastaa taloussuunnittelusta ja -päätöksistä.
Nyt luodaan kivijalkaa sille, millaiseksi oma maakuntasi muodostuu!

• Maakuntavaltuusto tekee päätöksiä koko alueen parhaaksi, yli kuntarajojen.
Kun haluat vaikuttaa laajasti elinvoimaisen maakunnan ja samalla myös oman
kuntasi tulevaisuuteen, asetu ehdolle tai osallistu äänestämällä.

• Voit äänestää oman maakuntasi ehdokkaista, jos olet täysi-ikäinen
suomalainen, Suomessa asuva EU:n kansalainen tai Islannin tai Norjan
kansalainen tai jos olet tullut EU:n ulkopuolelta ja asunut vähintään 2 vuotta
Suomessa. Maakuntavaltuustojen koot vaihtelevat maakunnan asukasmäärän
mukaisesti: pienemmissä maakunnissa valtuutettuja on vähintään 59 ja
suurimmissa vähintään 99.
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https://lapinmaakunta.fi/
https://www.popmaakunta.fi/

https://www.kainuunliitto.fi/alueuudistus
http://www.pohjoissavo2019.fi/
http://www.pohjois-karjala.fi/web/maakuntauudistus

http://www.meidankeskipohjanmaa.fi/
https://2020.osterbotten.fi/etusivu/
http://www.ks2020.fi/
http://www.ekarjala.fi/maakuntauudistus/

http://uusiep.fi/
http://www.pirkanmaa.fi/pirkanmaa2019/
https://www.satakunta2019.fi/

http://www.es2019.fi/
http://omahame.fi/
http://www.uusiph.fi/
http://www.uusikymenlaakso.fi/
https://kimpassa-allihopa.fi/
https://www.uusimaa2019.fi/uusimaa2019.fi

