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Kansallisen uudistuksen
tilannekatsaus ja
valtionavustushaut

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -OHJELMA
•
•
•
•
•
•

Peruspalvelujen parempi saatavuus, 7 vuorokauden hoitotakuu
Palvelut sovitetaan yhteen, apu yhdestä paikasta
Sote-ammattilaisten sujuva työnjako, moniammatilliset tiimit
Erikoistason palvelut täydentävät peruspalveluita
Digitalisaatio tukee toiminnan uudistamista
Tutkimus- ja kehittämistoiminta vahvistaa sosiaali- ja terveyskeskuksia

SOTE-RAKENNEUUDISTUS

Maakunnat: sote-palvelut, pelastustoimi
5 yhteistoiminta-aluetta

MAAKUNTIEN MONIALAISUUS / Parlamentaarinen valmistelu
MAAKUNTIEN VEROTUSOIKEUS / Parlamentaarinen valmistelu

Toimivat sotepalvelut uusissa
maakunnissa

Sote-uudistuksen lainsäädäntö
•

Sote-uudistuksen lainsäädäntö valmistellaan eri
ministeriöiden yhteistyönä.

•

Sote-uudistus koskee suoraan n. 40:ä lakia, joista
merkittävimpiä ovat:
• sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen
• pelastustoimen järjestäminen
• maakuntajako
• maakuntien hallinnon ja talouden järjestäminen
• maakuntien rahoitus
• kuntien valtionosuusjärjestelmän muuttaminen

•

Lisäksi uudistukseen liittyy n. 100 muuta lakia, joihin
tarvitaan muutoksia.

Ajankohtaista juuri nyt
• STM käy 18 alueen kanssa kahdenkeskiset keskustelut
• Ministeri Kiuru kiertää keskustelemassa sote-uudistuksesta alueilla
• Uudenmaan erillisselvitys lausuntokierroksella
• Keskittämisasetus lausuntokierroksella
• Valtioneuvosto antoi valtionavustusasetukset torstaina 16.1
• Valtionavustushaut avautuivat maanantaina 20.1.
• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
• Rakenneuudistus

Ensimmäiset valtionavustushaut 2020
• Kaksi samanaikaista sote-uudistuksen valtionavustushakua, jotka tukevat toisiaan
1. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta on mahdollista hakea
rahoitusta peruspalveluiden toiminnalliseen kehittämiseen (rahoitus 100 %)
2. Rahoitusta on haettavissa myös sote-rakenneuudistuksen valmistelua
tukeviin hankkeisiin. Rakenneuudistusrahoitus on tarkoitettu vapaaehtoiseen
alueelliseen yhteistyöhön ja yhteiseen valmisteluun (rahoitus 80 %)
• Valtionavustusta voi hakea maakunnan laajuisiin hankkeisiin, joissa hakijaksi
alueelta on sovittu yksi kunta tai kuntayhtymä
• Hakuaika 20.1.–31.3.2020

Tulevaisuuden sote-keskuksen tavoitteet
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmalla on viisi tavoitetta, joilla rakennetaan laajaalaista sosiaali- ja terveyskeskusta ihmisen elämäntilanteiden ja tarpeiden ympärille.
Ohjelman tavoitteet:
1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen
5. Kustannusten nousun hillitseminen.
Vuoden 2020 valtionavustushaussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä
toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monia
laisessa kuntoutuksessa. Vuoden 2021 täydentävässä haussa voi olla muita painotuksia.

Valtionavustus rakenneuudistuksen
valmistelua tukeviin toimiin
Osa-alue
1. Vapaaehtoinen alueellinen
valmistelu ja hankekoordinaatio

Milj.
euroa

Jakoperuste
25

Jaetaan kaikille hakijoille (25% kiinteä
summa/75% väestöperusteisesti)

2. Johtamisen ja ohjauksen
kehittäminen

Jaetaan tarveperusteisesti ja
hakemusten perusteella

3. Toimintatapojen ja –prosessien
uudistaminen ja yhtenäistäminen
digitaalisten välineiden avulla

Jaetaan tarveperusteisesti ja
hakemusten perusteella

YHTEENSÄ

120

Kevään 2020 valtionavustusten aikataulu
Muut kohdennetut sotepalveluiden
Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelmavaltionavustukset
valtionavustushaku 20.1.-31.3.20
Sote-rakenneuudistus
valtionavustushaku 20.1.-31.3.20
Valtionavustusasetukset
16.1.20

2020

Päätöksentekoprosessi
5/20
Hakemusten käsittely
ja arviointi 4-5/20

Alueellisen valmistelun tuki, hallinnollinen valmisteluprosessi
STM:n keskustelut
alueiden kanssa
1-2/2020

Alueellisen
kehittämistyön aloitus
6/20 ->

6/2020

soteuudistus.fi
soteuudistus.fi/valtionavustushaut
#sote #tulevaisuudensote

Sote Kanta-Hämeessä

Tilannekuva
• Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistus kaatui 8.3.2019
• 16.4.2019 kokoontunut Kanta-Hämeen kuntien poliittinen ja virkajohto
päätti yksimielisesti käynnistää valmistelut maakunnan laajuisen,
kuntayhtymäpohjaisen sote-mallin selvittämiseksi
• Kuntayhtymän ”esiselvitysvaiheesta” raportti nyt kuntien lausuttavana.
Maakunnan kokoista sotekuntayhtymää ei tässä vaiheessa synny, mutta
mahdollisuuksia on muunlaiseen, esim. sopimukselliseen yhteistyöhön
• Valtionapuhankkeilla voidaan edistää maakunnassa yhteisesti tärkeiksi
nähtyjä asioita, huomioiden hallitusohjelmasta nousevat ehdot
• Kanta-Hämeessä yhteinen, kuntapohjainen työ liikkeellä ja
yhteistyörakenne olemassa
• Maakunnallinen yhteistyö jatkuu ja eri teemaryhmät kokoontuvat edelleen. Sote-johto
kokoontuu kerran kuukaudessa

Selvityksen päämäärä ja tavoitteet
• Selvityksen tavoite on saada aikaan maakunnallisen sotekuntayhtymän toimintamallia, palveluverkkoa, organisointitapaa
ja ohjausmallia koskeva yhteinen näkemys. Kaikkiin
yksityiskohtiin ei selvitysvaiheessa voida antaa vastausta, mutta
tavoitteena on kuvata, millaisille perusperiaatteille kuntayhtymä
voidaan rakentaa.
• Selvityksessä
• On hyödynnetty Oma Häme –valmistelutyön tuloksia, haastatteluja
sekä muuta asiantuntijamateriaalia. Selvityksen pohjaesitykset muun
muassa kuntayhtymän perusperiaatteista ja arviot maakunnallisen
kuntayhtymän kustannuskehityksestä pohjautuvat valmistelutyölle, jota
on tehty vuosina 2016-2019 Oma Häme -valmistelussa.
• Lisäksi on hyödynnetty tilasto- ja arviointitietoa, jo toteutettujen
kuntayhtymien valmistelumateriaaleja, haastatteluja ja
tutkimuskirjallisuutta.

Selvityksen keskeiset johtopäätökset
Väestörakenne ja palvelutarve aiheuttavat jatkossakin painetta
kustannuskehitykselle
• Haasteet kantahämäläisten hyvinvoinnissa ovat hyvin
samankaltaisia kuin muualla maassa. Tulevaisuuden palvelutarvetta
määrittävät palvelutarpeen muutokset mm. väestökehityksen
suhteen sekä kyky terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja
terveys- ja hyvinvointiongelmien ennaltaehkäisyyn.
• Ikääntyneiden osuuden ennustetaan kasvavan voimakkaasti vuoteen
2030 mennessä ja demografinen huoltosuhde on tällä hetkellä
korkeampi kuin maassa keskimäärin. Maakunnan kunnissa on eroja
väestörakenteessa. Tämä on otettava huomioon kun mietitään,
miten palvelut nyt ja tulevaisuudessa tuotetaan ja rahoitetaan.

Väestöllinen
huoltosuhde:
kuinka monta
ei-työikäistä
kansalaista on
kutakin
työikäistä
kohti.

Lähde: Tilastokeskus

Selvityksen keskeiset johtopäätökset
• Palvelurakennetta on kehitettävä systemaattisesti.
Kuntatalousohjelman (2020-2023) mukaan väestön
ikärakenteen muutos kasvattaa kuntatalouden palvelutarvetta
eli kasvattaa palvelujen kysyntää noin 0,5 prosenttia vuosittain.
• Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset ovat jatkaneet
nousua sekä Suomessa että Kanta-Hämeen alueella. Talouden
lähivuosien negatiivinen kasvuennuste edellyttää kunnilta
kustannusvaikuttavia ja nykyisen menotason alittavia ratkaisuja.

Sosiaali- ja
terveyspalvelujen
kustannukset KantaHämeessä
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asukaskohtaiset
nettokäyttökustannukset ovat hieman koko
maan kustannuksia korkeammat. Toisaalta
alueellisia eroja on paljon, kuten Kuntaliiton
grafiikasta nähdään. Lisäksi Kanta-Hämeen
asukaskohtaiset kustannukset vaihtelevat
alueen sisällä
Kun kustannuksia tarkastellaan
palvelualueittain, havaitaan, että kustannukset
ovat kasvaneet jokaisella palvelualueella.
Nettokäyttökustannuksia vertailtavampi tieto on
sote-menojen tarvevakioitu indeksi, jonka
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivittää
vuosittain. Indeksiä tarkasteltaessa havaitaan,
että myös tarvevakiotuna sote-kustannuksissa
on kunnittaista vaihtelua maakunnan sisällä.

Lähde:
Kuntaliitto 2019

Kustannusten kasvutason arvio
maakunnan koetalousarviota hyödyntäen
Osana Oma Häme valmistelua tehtiin
keväällä 2019 niin sanottu koetalousarvio
ja osana tätä arvioitiin maakunnan
kustannuskehitystä. Niin sanottuun
SOME-malliin perustuva kustannusten
perusura kasvaa keskimääräisellä 4 %
kasvuvauhdilla. Tämän lisäksi arvioitiin
valmistelun muutoskustannuksia, jotka on
arvioitu uudelleen
kuntayhtymävalmistelua varten, ja joista
tarkempi erittely suunnitelmaosiossa.
Perusura on arvio ja siihen liittyy myös
epävarmuutta.
Kustannuskehityksen kuvaaminen auttaa
hahmottamaan, millainen on
kustannuskehityksen suuruusluokka ja
miten säästötavoitteita kannattaa
asettaa.

Kustannusten perusura sekä muutoskustannukset, M€
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Millaisista kustannuksista Kanta-Hämeen soten
kokonaiskustannukset koostuvat?
Tätä voidaan arvioida
hyödyntämällä Oma Häme
valmistelussa keväällä 2019
rakennettua niin sanottua
koetalousarviota, joka
pohjautuu nykytoimijoiden
arvioihin kulurakenteesta
vuonna 2021. Arvion mukaan
kokonaisbudjetti olisi reilut 600
miljoonaa euroa. Tämä luku ei
sisällä hallinnollisia kuluja tai
muutoskustannuksia. Viereinen
kuva havainnollistaa, miten
kustannukset jakautuvat
palvelualueittain. Luvut on
ilmoitettu tuhansina euroina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvio
Kanta-Hämeen väestön hyvinvoinnista sekä
sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tekee syksyn 2019 aikana arvioinnit
eri alueiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Arvioinnin kohteena ovat
sairaanhoitopiirien alueella julkisesti järjestetyt sosiaali- ja terveyspalvelut,
niiden yhdenvertainen saatavuus ja kustannustehokas toteutus. Arviointi
kattaa sekä perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon että
erikoissairaanhoidon palvelut. Arvioinnissa tarkastellaan vuoden 2018
tilannetta.
• Arvioinnin luonnosversion mukaan Kanta-Hämeessä sairastetaan lähes
muun maan tapaan, työllisyystilanne on kohtalainen ja työttömien aktivointi
on hyvällä tasolla. Pienituloisia on vähän. Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä olisi silti tehtävää, mm. ylipainoisten osuus työikäisistä on
maan kolmanneksi suurin ja rokotusohjelman toteuttamisessa puutteita
(rokotuskattavuus alle kansallisen keskiarvon).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvio
Kanta-Hämeen väestön hyvinvoinnista sekä
sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä
Lapset, nuoret, perheet
• Lasten ja nuorten elintavoissa ja
hyvinvoinnissa on huolen aiheita (ylipaino,
tupakointi, kiusaamiskokemukset)
• Koulutuksen ulkopuolelle nuoria jää paljon
• Lastensuojeluilmoituksia paljon
• Kiireellisten sijoitusten koko maata
suurempi osuus ja lastensuojelun
avohuollon uusien asiakkaiden kasvu ja
kustannuskehitys kertovat tarpeesta
vahvistaa perheiden peruspalveluja ja
integroida koko perheen palvelut
• Mielenterveyspalvelujen, kuten
kuntoutuspsykoterapian saatavuudessa
puutteita

Ikääntyneiden palvelut
• Kansallinen tavoite kotona asumisesta ei aivan
toteudu
• Kotiin vietäviin palveluihin on panostettu
tehostetun palveluasumisen tarpeen
hillitsemiseksi
• Ylläpitämällä toimintakykyä ja intensiivistä
kotihoitoa edelleen lisäämällä ja
kohdentamalla sitä enemmän palveluja
tarvitseviin, palvelurakennetta voisi edelleen
keventää
• Kotihoidon kattavuudessa on kuntien välillä
isoja eroja
• Omaishoidontuen myöntämiskriteerit
vaihtelevat kunnittain
• Ikääntyneiden palvelujen ja terveyspalvelujen
integraatio näyttää toimivalta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvio
Kanta-Hämeen väestön hyvinvoinnista sekä
sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä
• Mielenterveyspalveluissa on viitteitä
avohoidon saatavuuden haasteista (tarve
verrattuna palvelujen käyttöön)
• Huumeiden käyttäjien
terveysneuvontapisteissä asiointi on
muuta maata jonkin verran vähäisempää.
Alueella on kuitenkin poliisin tietoon
tulleita huumausaineiden käyttörikoksia
maan eniten
• Päihdehuollon avohoidossa asiakkaita
suhteellisesti vähemmän kuin
laitoshoidossa, asumispalveluissa tai
sairaaloissa
• Työttömien monialaisten palvelujen
integraatio ja asiakasohjaus näyttävät
toimivan

• Erikoissairaanhoito
• Hoitoa yli puoli vuotta odottaneita
vähemmän kuin koko maassa
• Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä
maan kolmanneksi vähiten

• Perusterveydenhuolto
• Avohoidon lääkärikäyntejä tehtiin maan
kolmanneksi eniten. Hoitajakäyntejä tehtiin
vähemmän kuin koko maassa ja
fysioterapian käyntejä maan toiseksi vähiten.
Lääkärikäynneissä on alueellisia eroja.
• Lääkärin ja hoitajan vastaanottopalveluita
riittämättömästi saavia on vähän
• Sähköinen asiointi oli maan toiseksi yleisintä
• Suun terveydenhuolto: Kunnallisia suun
terveydenhuollon palveluja käytettiin paljon
ja käyntejä kertyi asukasta kohden eniten
Suomessa. Ennaltaehkäisevään työhön tulisi
satsata edelleen (harjauskattavuus ym. )

Selvityksen keskeiset johtopäätökset
Yhteistyötä tehdään ja sitä on suotava tiivistää
• Kanta-Hämeessä sosiaali- ja terveyspalveluja järjestetään monin tavoin yhteistoiminnassa.
Palveluiden järjestämistavat ovat erilaiset ja samoin myös kustannusrakenteet ja palvelujen
saatavuus. Tämä tarkoittaa, että tarpeet maakunnalliseen yhteistyöhön vaihtelevat.
• Toisaalta on palveluja ja ratkaisuja, joiden kohdalla maakunnallinen yhteistyö on jo
välttämätöntä, kuten tietojärjestelmäratkaisut tai tiettyä erityisosaamista vaativat palvelut, sekä
harvemmin tarvittavat palvelut.
• Koko alueen yhteistyökykyä sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta vaaditaan tulevina vuosina
sekä isojen investointien että palveluiden kehittämisen näkökulmasta.
Uudistaminen ja yhteistyö ovat myös kansallisia tavoitteita
• Palvelurakenteen uudistaminen on myös kansallinen tavoite ja sitä rahoitetaan 2020-2022
valtionavun turvin. Kansallisesti tuetaan pääasiassa sellaisia palvelujen kehittämishankkeita,
joihin sitoutuu vähintään 80% maakunnasta (väestöperuste). Kehittämishankkeissa sitoudutaan
yhteisiin tavoitteisiin.

Linkkejä ja yhteystiedot
• Kysymykset liittyen soten uudistamiseen ja valtionapuhakuihin
yleisesti: projektipäällikkö Niina Haake, Hämeen liitto,
niina.haake@hame.fi, 040 8696 436
• Kysymykset liittyen Tulevaisuuden sote-keskukseen:
projektiasiantuntija Johanna Hämäläinen,
johanna.hamalainen@hame.fi, 050 4367 246
• Linkki kuntayhtymäselvitykseen:
https://www.hameenliitto.fi/sites/default/files/dokumentit/maakunnalli
nen_sote-kuntayhtymaselvitys_selvitysvaiheen_loppuraportti.pdf
• Linkki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arviointiin
• http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138959/URN_ISBN_978952-343-430-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kiitokset!
Niina.haake@hame.fi

