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21.02.2020

Asia: VN/8868/2019

Lausuntopyyntö: Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportti
Lausunnonantajan lausunto
1. Ottaako raportissa esitetty malli riittävässä määrin huomioon alueen erityispiirteet sosiaali- ja
terveydenhuollossa?

kyllä
2. Ottaako raportissa esitetty malli riittävässä määrin huomioon alueen erityispiirteet pelastustoimessa?
ei kantaa
3. Mahdollistaako esitetty erillisratkaisumalli pääsyn tarpeenmukaisten ja riittävien sote-palvelujen piiriin
paremmin kuin yhden alueellisen järjestäjän malli?
kyllä
4. Mahdollistaako erillisratkaisu yhteen sovitettujen asiakaskohtaisten perustason sotepalvelukokonaisuuksien toteutumisen alueella paremmin kuin yhden alueellisen järjestäjän malli?
kyllä pääosin
5. Mahdollistaako erillisratkaisu erikoistason palvelujen toteutumisen alueella paremmin kuin yhden
alueellisen järjestäjän malli?
kyllä pääosin
6. Mahdollistaako erillisratkaisu perus- ja erikoistason sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnallisen
integraation alueella?
kyllä pääosin
7. Esityksen mukaisesti erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu olisi yleisesti ja ensisijaisesti
itsehallinnollisilla alueilla, HUSin järjestämisvastuu lakiin perustuvaa ja järjestämissopimuksella sovittavaa
vastuuta. Onko raportissa kuvattu ratkaisu mielestänne sote-palvelujen järjestämisen näkökulmasta sekä
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hallinnollisesti ja HUSin omistajaohjauksen näkökulmasta toteuttamiskelpoinen ja turvaako se sotepalvelujen järjestämisen alueella?
ei kantaa
8. Turvaako erillisratkaisu sote-palvelujen järjestämiselle riittävän kantokykyiset alueet?
kyllä pääosin
9. Turvaako erillisratkaisu asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumisen?
kyllä pääosin
10. Toteutuuko demokratia erillisratkaisussa perustuslain edellyttämällä tavalla? (ks raportin luku 3) Jos
ei, niin miten esityksen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia voitaisiin vahvistaa?
Kaksikielisillä alueilla muodostetaan vähemmistökielilautakuntia. Lautakunnilla on oltava riittävän
suuret valtuudet jotta niillä olisi vaikutusvaltaa. Vähemmistökielilautakuntien puheenjohtajien tulee
olla itsehallintoalueen hallituksen/johtokunnan jäseniä.
11. Toteutuuko palvelujen yhdenvertaisuus esitetyssä mallissa paremmin kuin yhden järjestäjän mallissa?
kyllä
12. Mahdollistaako erillisratkaisu kielellisten oikeuksien toteutumisen alueella paremmin kuin yhden
järjestäjän mallissa?
kyllä pääosin
13. Millä toimenpiteillä ja missä palveluissa kielellisiä oikeuksia voitaisiin vahvistaa?
14. Millaisia vaikutuksia arvioitte erillisratkaisulla olevan osana hallituksen linjaamaa valtakunnallista
kokonaisratkaisua?
Suomen erillisratkaisun ulkopuoliset alueet voivat kokea sen epäoikeudenmukaiseksi.
15. Ehdotuksia itsehallinnollisten alueiden nimiksi?
16. Muut vapaamuotoiset huomiot loppuraportista
Koskien kysymyksiä 12 ja 13:
1.
Itsehallintoalueiden on osoitettava ne sijainnit missä hoito taataan ruotsiksi. Tämä on
kirjoitettava lakiin.
2.
Mikäli ruotsinkielistä palvelua ei voida taata jollain alueella, on oltava valmius tehdä
yhteistyötä yli aluerajojen. Samaa periaatetta on noudatettava pienissä diagnoosiryhmissä,
esimerkiksi hengityshalvauspotilaiden kohdalla, sekä henkilöiden joilla on älyllisiä haasteita ollessa
kyseessä. Nämä seikat tulee määrätä laissa.
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3.
Palvelun kielellä tulee olla suurempi painoarvo hoito- ja hoivapalvelujen hankinnassa, kuin
hinnalla.
4.
Itsehallintoalueen hallituksessa tulee olla jäsenenä vähemmistökielilautakunnan
puheenjohtaja.

Vuori Timo
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry
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