Kunnanhallitus 7.12.2015 § 140 Liite nro 1
Valtuusto 14.12.2015 § 45 Liite nro 1
TAUSTATIEDOT
Vastaajatahon virallinen nimi: Puumalan kunta
Vastauksen kirjanneen henkilön nimi
Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot
Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä
Toimielimen nimi
Onko vastaaja*
kunta
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tai yhteistoiminta-alue
maakunnan liitto
muu kuntayhtymä tai kuntien yhteistoimintaelin
valtion viranomainen
järjestö
joku muu
Kysymykset
1. Hallituksen aluejakolinjauksen mukaan perustettavat itsehallintoalueet muodostetaan
maakuntajaon pohjalta. Onko nykyinen maakuntajako oikea peruste itsehallintoalueiden
muodostamiselle?
Kyllä
Ei
Ei kantaa
2. Voitte perustella edellistä vastaustanne.
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)
Etelä-Karjala
Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Kainuu
Kanta-Häme
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Kymenlaakso
Lappi
Pirkanmaa

Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Päijät-Häme
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi
4. Voitte perustella edellistä vastaustanne
Puumalan kunta kuuluu perinteisesti Etelä-Savon maakuntaan, ja on jo nykyisin pääosin
yhteistyössä em. maakunnan kuntien kanssa.
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?
Ratkaisu on tarpeellinen askel eteenpäin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi.
6. Minkä kriteerien perusteella tulisi päättää siitä, mitkä kolme itsehallintoaluetta järjestävät
sosiaali- ja terveyspalvelut muiden itsehallintoalueiden kanssa? Voit valita yhden tai
useampia.
Väestömäärä ja sen ennustettu kehitys
Huoltosuhde ja sen ennustettu kehitys
Taloudelliset edellytykset
Mahdollisuudet varmistaa yhdenvertainen sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus
Mahdollisuudet varmistaa kattava sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus
Mahdollisuudet suunnitella ja toteuttaa toimiva palveluverkko
Mahdollisuudet toteuttaa kustannustehokas tuotantorakenne
Kielelliset erityispiirteet
Maakuntien välinen luontainen yhteistyö ja työssäkäynti- tai asiointisuunnat
Jokin muu, mikä?
7. Kaikki itsehallintoalueet tulevat tarvitsemaan yhteistyökumppaneita palveluiden
järjestämisessä. Mikä tai mitkä ovat alueellenne luontaiset yhteistyösuunnat?
Etelä- Karjala
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?
Kyllä
Ei
Ei kantaa
9. Voitte perustella edellistä vastaustanne.

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?
Ammatillisen koulutuksen järjestäminen, työllisyyden edistäminen ja siihen käytettävissä
olevat resurssit (IHA:lle tai kunnille), talous- ja velkaneuvonta sekä mahdollisesti
maaseutuhallinto.
11. Millä keinoin tulisi varmistaa itsehallintoalueiden ja kuntien yhteys hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisessä?
Riittävillä, mutta kuntien kantokyvyn kannalta sopivilla taloudellisilla kannustimilla.
12. Vapaamuotoisia huomioita hallituksen aluelinjauksesta.
13. Vapaamuotoisia huomioita hallituksen rahoituslinjauksesta.
Itsehallintoalueiden taloudellisten voimavarojen tulee vastata asukkaiden
palvelutarvetta alueella. Käytännössä tämä edellyttää toimivaa valtionosuus- tai
verotulotasausjärjestelmää.

