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Maakunta- ja sote-uudistuksen voimaantulo siirtyy aiemmin kaavaillusta vuodella siten että sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2020.

STM katsoo, että kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain
(548/2016) ja eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden
soveltamisesta annetun lain (490/2014) voimassaoloaikaa on tarpeen jatkaa vuodella. Sosiaali- ja
terveysministeriössä on valmisteltu hallituksen esitystä näiden lakien voimassaoloajan jatkamiseksi. Samalla kuntien
ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain mukaisia ehtoja
rakennusinvestointien toteuttamiselle ja laajojen ulkoistussopimusten tekemiselle on tarkoitus muuttaa.

Asiassa järjestetään kuulemistilaisuus torstai 23.11.2017 klo 13-16, kuulemistilaisuuteen kutsutuilla osallistujilla on
mahdollisuus tuoda esiin näkökulmia, joita tulisi ottaa huomioon valmistelussa. Kunnista mukaan on kutsuttu vain
Espoo, Hattula, Iisalmi, Inari, Jyväkylä, Kajaani, Kauhajoki, Kemi, Kouvola, Kuusamo, Lestijärvi, Mänttä-Vilppula, Oulu,
Turku ja Vaasa.

Kaavin kunta lausuu asiassa seuraavaa:

1.    Kaikilla kunnilla olisi tullut olla mahdollisuus antaa lausuntonsa asiassa.

2.    Sote-muutosrajoitin:     Muutosrajoittimen kautta kunnan vuosien 2018-2019<tel:2018-2019> sote-
kustannuksilla on vaikutus uuden kunnan valtionosuuteen vuodesta 2020 alkaen pysyvästi. Lakiin jää toistaiseksi
voimassa olevaksi muutosrajoittimen mukainen euromäärä, joka 60%:sti lisätään/vähennetään kunnan
valtionosuudesta vuosittain vuodesta 2020 alkaen sen mukaan, nousevatko vai laskevatko kunnan sote-
kustannukset. Lopullinen siirtolaskelma tehdään em. vuosien 2018-2019<tel:2018-2019> keskiarvon perusteella.

Puitelakia ei ole tarpeen jatkaa vuodella ja kunnalla on siten oltava mahdollisuus erota perusterveydenhuollon
yhteistoiminta-alueestaan vuoden 2019 alusta lukien. Kunta voi terveyspalvelujen yksityistämisen kautta vaikuttaa
sote-kustannuksiinsa ja siten tulevien vuosien valtionosuuksiin.

Kaavin kunnan ennustettu alijäämä voi n. 27 m€:n budjetilla olla vuoden 2018 lopussa n. 1 m€. Näköpiirissä ei ole
muuta tehokasta keinoa alijäämän kattamiseksi ja tulevien toimintojen rahoituksen turvaamiseksi vuodesta 2020
eteenpäin kuin perusterveydenhuollon liikelaitos Kysteristä eroaminen vuoden 2019 alusta lukien ja käänteisen
kilpailutuksen suorittaminen.

3.    Samalla kunta parantaa mahdollisuuksiaan tulevien vuosien sote-palveluihin, koska pienten kuntien on kuitenkin
varauduttava siihen, että palveluja tullaan keskittämään, ja etteivät kiinteistöjä koskevat sopimukset enimmiltä osin
otaksuttavasti jatku ko. ajanjakson jälkeen koska:
-         Pohjois-Savon maakunnan valtiolta vuosina 2020 – 2025 saama sote-rahoitus vähenee asteittain yhteensä n.
20 m €.
-         Nykyisen sairaanhoitopiirin poistot ja korot ovat v. 2017 n. 27 m €, v. 2024 n. 40 m € ja velkamäärä kasvaa
ennusteiden mukaan n. 300 miljoonasta eurosta n. 500 miljoonaan euroon (SHP:n kuntakokous 19.10.2017).
-         Valinnanvapaus lisää kilpailua julkinen <> yksityinen, jolloin maakunnan palveluverkon kiinteistötarpeet
todennäköisesti pienenevät.
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-         Ikävaikutteisten menojen vuotuinen 1-2 % kasvu sekä lääkkeiden hintojen nousu tuo lisää taloudellisia
haasteita.
-         Suunnitellun maakuntavaltuuston kokoonpanosta valtaosa tulee neljästä suurimmasta kaupungista/kunnasta
(Kuopio/Siilinjärvi/ Iisalmi/Warkaus).
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