Valtionapuhankkeiden poliittisen
seurantaryhmän kokous 10.12.2020
Asialista

Sote-uudistuksen valmistelun tilanne
• Hallitus on antanut esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen järjestämisestä eduskunnalle 8. joulukuuta 2020.
• Sote-uudistuksen lait ovat eduskunnan käsittelyssä. Eduskunta
päättää sote-uudistuksen etenemisestä.
• Sote-uudistus aiheuttaa teknisiä muutostarpeita laajasti
lainsäädäntöön. Muutosten valmistelu on käynnistetty.
• Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman ja rakenneuudistusta
tukevat valtionavustushankkeet ovat käynnistyneet kaikissa
maakunnissa.
• Tarkoitus on, että tehtävät siirtyisivät hyvinvointialueille 1.1.2023.
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Henkilöstö siirtyy tehtäviensä mukana
• Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleva sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy uudistuksen
yhteydessä tehtäviensä mukana hyvinvointialueiden ja
hyvinvointiyhtymien palvelukseen.
• Lisäksi opiskeluhuollon kuraattorit ja koulupsykologit siirtyvät
hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien palvelukseen.
• Kuntien palveluksessa olevat sosiaali- ja terveydenhuollon
tukipalvelutehtävissä työskentelevät siirtyvät hyvinvointialueiden ja
hyvinvointiyhtymien palvelukseen, jos heidän työtehtävistään
vähintään puolet on kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tukitehtäviä
• Mm. keskitetty ruokahuolto, siivous, laitehuolto, toimisto- ja hallintopalvelut,
palkanlaskenta, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, ICT-palvelut,
kiinteistötoimi, laboratoriot ja kuvantamispalvelut

Omaisuus- ja velkaerien siirrot
• Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymät siirtyvät hyvinvointialueille
varoineen ja velkoineen.
• Kuntien ja muiden kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
käytössä oleva irtain omaisuus, sopimukset ja siirtyvän henkilöstön lomapalkkavelka
siirtyvät hyvinvointialueille ilman korvausta.
• Siirroilla oikaistaan peruspääomaa, jolloin ne eivät ole tulosvaikutteisia.

• Hyvinvointialue vuokraa kunnilta niiden omistukseen jäävät sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen toimitilat siirtymäajaksi (3 vuotta ja yhden vuoden optio).
• Sairaanhoitopiireiltä ja erityishuoltopiireiltä hyvinvointialueille siirtyville lainoille
myönnetään valtiontakaus, jolla turvataan velkojien asema ja säilytetään lainat
nollariskiluokassa.
• Siirrot toteutetaan kuntien ja kuntayhtymien laatimien selvitysten pohjalta.

Hyvinvointialueen järjestämisvastuu
• Hyvinvointialueelta ei edellytetä ylikapasiteetin ylläpitoa oman
palvelutuotannon osalta.
• Häiriö- ja poikkeustilanteissa palvelut on turvattava oman tuotannon,
varautumissuunnitelmien sekä muiden hyvinvointialueiden ja
palveluntuottajien kanssa tehtävän yhteistyön avulla.
• Hyvinvointialue voi järjestää ja tuottaa palveluja toisen hyvinvointialueen
alueella vain, jos se toimii yhteistyössä tai -toiminnassa kyseisen
hyvinvointialueen kanssa.
• Hyvinvointialueen yhtiöt rinnastuvat sote-järjestämislaissa yksityisiin
palveluntuottajiin tuottaessaan hyvinvointialueelle palveluja.

Ostopalvelut ja vuokratyövoiman käyttö
• Monituottajuuson edelleen mahdollista lainsäädännön reunaehdot huomioiden.
• Palveluja voidaan hankkia yksityiseltä palveluntuottajalta, jos se on tarpeen tehtävien
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.
• Hankittavien palvelujen on oltava sisällöltään, laajuudeltaan ja määrälliseltä osuudeltaan sellaisia, että
hyvinvointialue pystyy huolehtimaan kaikissa tilanteissa järjestämisvastuunsa asianmukaisesta
toteuttamisesta
• Yksityisiltä palveluntuottajilta voidaan hankkia kaikkia palveluja, joiden hankkimista ei ole erikseen laissa
kielletty.

• Palveluseteliä voidaan käyttää.
• Hyvinvointialueen palveluissa voidaan käyttää yksityiseltä palveluntuottajalta
hankittua työvoimaa tai vuokratyövoimaa.
• Hankittu/vuokrattu työntekijä on hyvinvointialueen suorassa työnjohdollisessa alaisuudessa
• Ympärivuorokautisessa päivystyksessä voidaan käyttää vuokrattua työvoimaa täydentävästi.
Laajempi käyttö on sallittua tilapäisesti tai henkilöstön saatavuusongelmissa.

Jo tehtyjen hankintasopimusten
mitätöiminen ja irtisanominen
• Sopimukset jaetaan kahteen kategoriaan: mitättömät ostopalvelusopimukset/-ehdot ja
irtisanomisuhan alaiset ostopalvelusopimukset
• Ulkoistamissopimusten mitättömyys koskisi sopimuksia/ehtoja, joissa sovittu
•

ostopalvelujen ulkopuolelle nimenomaisesti laissa säädetyistä tehtävistä mm. julkisen vallan käyttö,
sosiaalipäivystys

•

järjestämisvastuun toteuttamisesta siten, että on ilmeistä, ettei hyvinvointialue tosiasiallisesti vastaa palvelujen
järjestämisestä.

• Irtisanomis- ja uudelleen neuvottelumahdollisuus koskisi sopimuksia, joissasovittu
•

järjestämisvastuuseen kuuluvista asioista vastoin lakia muutoin kuin ilmeisesti tai jotka eivät turvaa
hyvinvointialueelleriittävää omaa palvelutuotantoa

•

hyvinvointialueella harkintamahdollisuus kokonaisarvion perusteella

•

irtisanomisessa noudatettava suhteellisuus- ja yhdenvertaisuusperiaatetta

• Sopimuksien soveltamismahdollisuus on kolme vuotta. Hyvinvointialue voi pidentääaikaa
irtisanottavien sopimuksien osalta kahdella vuodella, jos palvelujen saatavuus vaarantuisi.
• Neuvotteluvelvollisuus ja velvollisuus todeta mitättömyys tai päättää irtisanomisesta.
• Muutoksenhaku tapahtuu hallintoriita-asiana.

Valtion ohjaus

Strateginen valtion ohjaus
• Valtion ohjaus on strategisen tason ohjausta, joka keskittyy
hyvinvointialueen järjestämistehtäviin.
• Ohjauksella ei puututa yksityiskohtaisesti tai velvoittavasti
hyvinvointialueen tehtäviin ja palvelutuotantoon.
• Ohjaus koostuu mm. hyvinvointialueen vuotuisistaohjausneuvotteluista,
YTA-alueen yhteistyösopimuksesta ja investointien ohjausmenettelystä.
• Hyvinvointialueen ohjausneuvottelut
• Neuvottelut keskittyvät hyvinvointialueen järjestämistehtäviin.
• Ministeriöt voivat antaa hyvinvointialueille toimenpidesuosituksia.

• Yhteistoiminta-alueen (YTA) yhteistyösopimus
• Valtioneuvosto voi päättää sopimuksesta ja sen sisällöstä, jos hyvinvointialueet
eivät pääse siitä sopimukseen tai sopimus ei sisällöltään turvaa hyvinvointialueen
lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien toteutumista tai
kustannusvaikuttavuutta.

Investointien ohjaus
• Investoinnit ovat osa hyvinvointialueiden toiminnan ja talouden kokonaisuutta, jota valtio
ohjaa (taustalla toiminnan perustuminen valtion rahoitukseen).
• Kiinteistöjen hallinta on hyvinvointialueilla, yhteistä tilatietojärjestelmää ylläpitää
valtakunnallinen osaamiskeskus.
• Kukin hyvinvointialue laatii vuosittain esityksen neljää seuraavaa tilikautta koskevasta
investointisuunnitelmasta (esitys tarkentuu vuosittain).
• Mukana investoinnit ja niiden rahoitus sekä esim. investointeja vastaavatsopimukset.

• Valtioneuvosto vahvistaa jokaiselle hyvinvointialueelle vuosittaisen valtuuden pitkäaikaisen
lainan ottamiselle investointeja varten.
• Laskennallinen lainanottovaltuus perustuu kunkin hyvinvointialueen lainanhoitokykyyn.
• Voi käyttää useana tilikautena, jos investointi toteutetaan usean vuoden aikana.

• Poikkeuksellinen lainanottovaltuus myönnetään, jos investointitarve on kiireellinen ja
välttämätön laissa säädettyjen palvelujen turvaamiseksi (peruste arviointimenettelylle).
• STM ja SM hyväksyvät lainanottovaltuuden mukaiset investointisuunnitelmat.

Hyvinvointialueiden
ja kuntien rahoitus
sekä verotuksen
muutokset

Kunnista siirretään hyvinvointialueille koko
maan tasolla yhtä paljon kustannuksia ja tuloja
Siirtyvät sote-palvelujen ja pelastustoimen
kustannukset 19,9 mrd. euroa
Siirrettävät valtionosuudet
6,45 mrd. euroa
•

•

Soten osuus laskennallisista
kustannuksista ja lisäosista,
yht. 4,86 mrd. euroa
Lisäksi 70 % veromenetysten
korvauksista, yht. 1,59 mrd. euroa

Siirrettävät verotulot
13,4 mrd. euroa
•

Yhteisöverosta siirretään
n. 0,57 mrd. euroa (1/3)

•

Kunnallisveron tuottoa alennetaan
12,8 mrd. euroa; kaikkien kuntien
kunnallisveroprosentteja
alennetaan 13,26 %-yksiköllä

PERIAATE:
Kuntien väliset
kunnallisveroprosenttien
vaihteluvälit ja kuntalaisten
veroasteet pysyvät
ennallaan 13,26 %-yksikön
(arvio) siirron jälkeen.

Kunnallisveroprosentin leikkaus
Siirtyvät kustannukset

19,9 mrd. €

Leikattava valtionosuus (sote-osa)

-4,9 mrd. €

Leikattava veromenetysten kompensaatio (70 %)

-1,6 mrd. €

Leikattava yhteisövero (-1/3)

-0,6 mrd. €

Kunnallisverosta leikattavaksi jäävä osuus
(n. 13,26 %-yks.)

-12,8 mrd. €

Kunnallisverosta leikattava osuus määräytyy aina laskennan
lopputulemana ja muuttuu siirtyvien kustannusten, valtionosuuksien,
veromenetysten kompensaation ja yhteisöveron muuttuessa.
Tutki sote-uudistuksen vaikutuksia kuntaasi valtionosuussimulaattorilla
https://soteuudistus.fi/rahoituslaskelmat

Kuntien kustannukset* ennen ja
jälkeen sote-uudistuksen, mrd. €, arvio vuoden 2020 tasossa
• Sote-palveluihin
liittyvät kustannusten
kasvupaineet
poistuvat kunnilta.
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• Toisaalta esim.
talouden
tasapainottamiskeinot
rajallisemmat kuin
nykyisin.
* = nettokustannukset

Ennen sote-uudistusta

Sote-uudistuksen jälkeen

Hyvinvointialueiden yleiskatteinen laskennallinen rahoitus

VM/KAO 8.12.2020
Alla olevissa laskelmissa on esitetty hyvinvointialueiden tehtävien yleiskatteinen rahoitus ja muutos nykytilaan verrattuna, sekä laskennallinen rahoitus kriteereittäin.
Laskelmat esitetään vuoden 2020 kustannustasossa.
Hyvinvointialueiden yleiskatteellinen rahoitus, yhteenveto muutoksista.
Laskennallinen rahoitus
Laskennallinen
Muutos (hyte(hyte-kriteeri kertoimella) Muutos (hyte-kriteeri rahoitus (hyte-kriteeri kriteeri kertoimella)
Hyvinvointialue
€
kertoimella) €/as
€/as
kertoimella) €
Siirtyvä kustannus, € Siirtyvä kustannus, €/as
Helsinki
2 100 658 013
3 242
2 061 614 278
-39 043 734
3 181
-60
Vantaa ja Kerava
802 112 801
3 033
814 960 114
12 847 313
3 082
49
Länsi-Uusimaa
1 445 215 899
3 113
1 397 622 552
-47 593 347
3 010
-103
Itä-Uusimaa
319 181 837
3 282
336 400 861
17 219 024
3 459
177
Keski-Uusimaa
661 684 911
3 359
619 689 302
-41 995 609
3 146
-213
Varsinais-Suomi
1 748 366 231
3 653
1 779 987 842
31 621 611
3 719
66
Satakunta
848 888 235
3 883
845 334 820
-3 553 415
3 867
-16
Kanta-Häme
623 755 938
3 640
637 549 396
13 793 458
3 720
80
Pirkanmaa
1 819 691 832
3 517
1 834 324 762
14 632 930
3 546
28
Päijät-Häme
759 286 098
3 661
789 738 148
30 452 051
3 808
147
Kymenlaakso
696 081 406
4 178
677 773 563
-18 307 843
4 068
-110
Etelä-Karjala
486 191 942
3 776
499 313 890
13 121 947
3 878
102
Etelä-Savo
608 453 231
4 458
594 705 481
-13 747 750
4 358
-101
Pohjois-Savo
1 023 104 801
4 086
1 010 345 257
-12 759 544
4 035
-51
Pohjois-Karjala
637 120 340
3 848
696 006 015
58 885 675
4 204
356
Keski-Suomi
974 383 969
3 565
1 009 308 502
34 924 533
3 693
128
Etelä-Pohjanmaa
775 026 530
3 988
767 218 861
-7 807 669
3 948
-40 Lähde:
Pohjanmaa
660 295 249
3 748
630 983 657
-29 311 592
3 581
-166 Valtionvarainministeriö
Keski-Pohjanmaa
265 360 297
3 877
261 415 503
-3 944 794
3 820
-58
Pohjois-Pohjanmaa
1 485 470 764
3 604
1 476 116 027
-9 354 737
3 581
-23
Kainuu
337 713 738
4 622
322 965 245
-14 748 493
4 420
-202
Lappi
785 250 214
4 399
799 920 200
14 669 985
4 481
82
Manner-Suomi
19 863 294 276
3 619
19 863 294 276
0
3 619
0
min
3 033
3 010
-213
maks
4 622
4 481
356

Sote-uudistuksen vaikutus julkiseen talouteen vuositasolla

Sote-uudistuksen vaikutus julkiseen talouteen
vuositasolla (perusuraan verrattuna), mrd. euroa v.
2020 rahassa
0,8
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1. Rahoitusmallin vaikutus ilman muutoskustannuksia
2. Rahoitusmalli + kaikki muutoskustannukset
3. Rahoitusmalli + muutoskustannukset ilman palkkojen harmonisointia

• Kuviossa tarkastellaan soteuudistuksen mukaisen rahoitusuran
vaikutusta julkisen talouden
tasapainoon suhteessa VM:n
kestävyysvajelaskennan mukaiseen
perusuraan vuositasolla
• Laskelma 1: Rahoitusmallin
vaikutukset ilman
muutoskustannuksia
• Laskelma 2: Rahoitusmalli ja kaikki
tunnistetut muutoskustannukset
(täysi lisärahoitus)
• Laskelma 3: Oletus että
palkkaharmonisointi rahoitetaan
rahoitusmallilla (muihin
muutoskustannuksiin täysi
lisärahoitus)

Sote-uudistuksen vaikutus julkiseen talouteen kumulatiivisesti
Sote-uudistuksen kumulatiivinen vaikutus
julkiseen talouteen (perusuraan verrattuna),
mrd. euroa v. 2020 rahassa
4
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
1. Rahoitusmallin vaikutus ilman muutoskustannuksia
2. Rahoitusmalli + kaikki muutoskustannukset
3. Rahoitusmalli + muutoskustannukset ilman palkkojen harmonisointia

• Kuviossa tarkastellaan
sote-uudistuksen mukaisen
rahoitusuran vaikutusta
julkisen talouden
tasapainoon suhteessa
VM:n
kestävyysvajelaskennan
mukaiseen perusuraan
kumulatiivisesti
• Laskelmien oletukset samat
kuin edellisen sivun
kuviossa.

Täydennetty ja tarkennettu versio julkaistaan vuoden
2021 alussa valtioneuvoston toimesta.

Hyvinvointialueen väliaikainen
valmistelutoimielin
• Lain voimaantulon jälkeen aluevaltuuston valintaan ja
aluehallituksen asettamiseen saakka hyvinvointialueen toiminnan
ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta vastaa
hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin.
• Uudellamaalla myös väliaikainen HUS-valmisteluryhmä.

• Edustus väliaikaisessa toimielimessä:

• Hyvinvointialueen kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon
yhteistoiminta-alueet, sairaanhoitopiiri, erityishuoltopiiri ja alueen
pelastustoimi.
• Uudellamaalla sairaanhoitopiiri ei mukana hv-alueiden väliaikaisissa toimielimissä

• Toimijat päättävät väliaikaisen toimielimen kokoonpanosta ja
asettavasta viranomaisesta.

• Jos toimijat eivät pääse sopuun 2 kk kuluessa, valtioneuvosto asettaa.

Väliaikaisen valmisteluryhmän tehtävät
ja toimivalta
• Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen
toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä
koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä
puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun
asti.
• Mm. henkilöstön siirtosuunnitelma, toiminnan ja hallinnon
järjestämisen valmistelu, vuosien 2021 ja 2022 talousarvio
• Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee aluevaltuuston
ensimmäisessä kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsuu valtuutetut
kokoukseen.

• Valmistelutoimielimen toimivaltaa rajattu:

• Vain määräaikaisia virka- ja työsopimuksia vuoden 2023 loppuun
saakka
• Hyvinvointialuetta sitovat sopimukset vain vuoden 2023 loppuun
saakka

Väliaikaishallinnon organisointi
• Väliaikainen valmistelutoimielin
• HUS-valmisteluryhmä
• [Toiminnan ja hallinnon käynnistämisen toimeenpanon
seuraamiseksi ja tueksi seurantaryhmä]
• [Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja
ja siirtää näille päätösvaltaa]
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Kunnat soten jälkeen

Kunnat eriytyvät monista eri syistä ja monilla
eri tavoilla

Tarvitaan soten jälkeiseen aikaan kansallisesti
pitkäjänteinen kuntapolitiikka, joka
• parantaa kuntien edellytyksiä järjestää asukkailleen palvelut
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä
tavalla;
• kehittää kunnallista itsehallintoa sekä parantaa kuntien
mahdollisuuksia edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa
elinvoimaa huomioiden toimintaympäristössä tapahtuvat
muutokset;
• parantaa kuntatalouden kestävyyttä ja vakautta sekä samalla
vahvistaa koko julkisen talouden kestävyyttä;
• edistää kuntien omia toimenpiteitä talouden ja palveluiden
kestävyyden ja vakauden saavuttamiseksi.

Budjettiriihi 2020: Vaihtoehtoisia
toimenpidekokonaisuuksia

Toimenpide-ehdotuksia tarkastellaan
kokonaisuutena, ei irrallisina
• Valmistelussa huomioidaan
• Kuntien rahoituspohjan ja tehtävien
tasapaino ja kestävyys,
• Kuntien rooli ja itsehallinto, kuntien
toimintatavat,
• Kuntien välisen yhteistyö ja
kuntarakenteen mahdollisuudet
• Valtion kuntiin kohdistama ohjaus eri
muodoissaan
• Työssä huomioidaan
• kaupunkiseudut, seutukaupungit ja
maaseutu sekä niiden välissä sijaitsevat
alueet, kuten kaupunkien
ympäryskunnat ja alueelliset keskukset

Kanta-Hämeen sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämissuunnitelma
Niina Haake, Hämeen liitto
Tiina Merivuori, KHSHP Perusterveydenhuollon yksikkö

Taustaa
•

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja asetus terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta (337/2011) edellyttävät,
että samaan sairaanhoitopiirin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma.
–
–

–
–

•
•

Perustuttava alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen.
Suunnitelmassa on sovittava kuntien yhteistyöstä, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevista tavoitteista ja
vastuutahoista, terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, tiettyjen erikseen määriteltyjen palvelujen, kuten päivystyksen
järjestämisestä, sekä tarvittavasta yhteistyöstä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, lääkehuollon
ja muiden toimijoiden kesken.
Suunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä.
Kuntien ja kuntayhtymän on yhdessä arvioitava suunnitelman toteutumista vuosittain sekä arvioitava suunnitelman
toteutumista vuosittain sekä tehtävä siihen tarvittaessa muutokset.

Kanta-Hämeessä on vuoden 2020 aikana päivitetty ja laajennettu lakisääteistä terveydenhuollon
järjestämissuunnitelmaa, joka kattaa nyt myös keskeisen yhteistyön sosiaalihuollon palvelujen osalta.
Järjestämissuunnitelma tulee laatia sairaanhoitopiirin valtuustokausittain. Valtuustokauden päättyessä 2021 ja
sote-uudistuksen jälleen käynnistyttyä Marinin hallituksen johdolla, on suunnitelma järkevä ulottaa pidemmälle ja
siksi suunnitelmassa sovitaan yhteistyön keskeisistä linjauksista vuoteen 2025 saakka. Tarvittaessa ja
lainsäädäntöä noudattaen linjauksia tarkastellaan uudelleen valtuustokauden käynnistyessä
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Yhteenvetoa lausunnoista 1/2
•

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on 7.10.2020 pyytänyt kunnilta ja kuntayhtymiltä lausuntoa sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelmasta. Lausuntoaikaa oli 13.11. saakka.

•

Lausuntonsa ovat antaneet kuntien lisäksi Riihimäen seudun terveyskeskuskuntayhtymä, Forssan seudun
hyvinvointikuntayhtymä sekä alueella toimivien järjestöjen, yhdistysten ja muiden tahojen toimijat

•

Yleisesti myönteisenä pidettiin sitä, että maakunnassa on laajennettu kyseessä oleva suunnitelma kattamaan koko sosiaali- ja
terveydenhuollon aikaisemman terveydenhuollon järjestämissuunnitelman pohjalta.
Toisaalta osassa lausuntoja todettiin, että SOTE-lainsäädännön ollessa vielä valmistelussa, ei ole perusteltua tarvetta kuntien
etukäteen sitoutua sosiaalihuollon järjestämissuunnitelmaan ja sen yksityiskohtaisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

•

•

Riihimäen seutu, Janakkala ja Hämeenlinna esittivät suunnitelman hyväksymistä. Lopen kunta edellyttää palveluverkon
tarkempaa kuvaamista ja selvittämistä (lähipalvelut). Assi-sairaalan osalta päätökset sairaalan rakentamisesta tehdään
kuitenkin erillisenä järjestämissuunnitelmasta.

•

Jatkossa suunnitelman toimeenpano vuosittaiseksi toimeenpano-ohjelmaksi, joka kytkeytyy tiiviisti järjestämissuunnitelman
näkökulmiin sekä käynnissä oleviin hankkeisiin olemassa olevan toimintarakenteen pohjalta.
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Yhteenvetoa lausunnoista 2/2
Lisäksi
• Kuntatalouden palvelujen kustannuskehityksestä toivottiin tilastotietoja.
–

•

SOTE-uudistuksen keskeisenä tavoitteena pidetään perusterveydenhuollon resurssien ja palvelujen merkittävää vahvistamista ja
kehittämistä lähipalveluina maakuntamme jokaisessa kunnassa. Tästä toivottiin konkreettisempia esityksiä ja toivottiin
vahvennusta myös perusterveydenhuollon resursseihin
–
–
–

•
•

Järjestämissuunnitelmassa olisi hyvä esittää terveyspalvelujen mennyttä kustannuskehitystä ja suhteuttaa se kokonaisvaltaisesti kuntien
tämänhetkiseen tilanteeseen.

Konkreettinen esitys hoidon järkevästä porrastuksesta maakunnassa puuttuu suunnitelmasta ja se tulee sinne sisällyttää. Hoidon porrastus ja
hoitoketjut on saatava toimimaan joustavasti.
Yhteistyö yksityisten palveluntuottajien kanssa tulisi nostaa esiin.
Esh:n palvelujen tuottaminen jatkossakin lähipalveluna on tärkeää. Järjestämissuunnitelmasta tulee selvitä, miten shp lisää esh:n palveluja
perusterveydenhuollon yksiköissä lähipalveluina

Lisäksi osassa lausuntoja todettiin, että Assi- sairaalahankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on panostettava yhteisiin
palveluketjuihin ja käytävä neuvottelut yhdessä Erva-alueen kokonaisuuden sisällä. Ennen lopullisen rakentamispäätöksen tekoa
odotettava sote-lainsäädännön valmistumista.
Palvelujen saavutettavuus huomioitava, palvelurakenteen kehittämisessä hyödynnettävä kokemusasiantuntijoita ja hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisessä yhteistyötä lisättävä

Jatko: Sote-johto käsittelee lausunnot 11.12.2020 kokouksessaan ja sopii jatkovalmistelusta
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Sosiaali- ja terveydenhuollon
palveluiden kehittäminen KantaHämeessä 2020-2022
Projektipäällikkö Niina Haake (Kanta-Hämeen sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukeva hanke)
Hankepäällikkö Sini Stolt ja sote-asiantuntija Johanna Hämäläinen (Kanta-Hämeen Tulevaisuuden
sosiaali- ja terveyskeskus –hankekokonaisuus)

Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistus käynnistyy valtionapuhankkein
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

Toimivat sotepalvelut uusissa
maakunnissa

Maakunnat: sote-palvelut, pelastustoimi
5 yhteistoiminta-aluetta

MAAKUNTIEN MONIALAISUUS / Parlamentaarinen valmistelu
MAAKUNTIEN VEROTUSOIKEUS / Parlamentaarinen valmistelu

Lähde: Soteuudistus.fi

Valtionapuhankkeiden kokonaisuus tuo KantaHämeen sote-organisaatioille noin 7 M€
kehittämisrahoitusta
• Kaksi hanketta, jotka
tukevat ja hyödyttävät
toinen toisiaan
• Lisäksi käynnistymässä
pienempiä hankkeita, joilla
tuetaan mm.
lastensuojelun
kehittämistä sekä
sosiaalihuollon kirjaamista
• Kaikki Kanta-Hämeen
toimijat mukana

Muutoksen
tuki

Sote-rakenneuudistuksen
valmistelua
tukeva hanke

Tulevaisuuden
sosiaali- ja
terveyskeskushankekokonaisuus

Palvelujen järjestäminen,
johtaminen ja
tietojärjestelmien
kehittäminen, hyvinvoinnin
ja terveyden edistäminen,
osallisuus ja digitalisaatio

Peruspalveluiden
vahvistaminen ja
sisällöllinen kehittäminen
sekä uudenlainen
toimintakulttuuri

Toiminnallinen
muutos

Hankkeiden organisointi
Hankkeen hallinnoijana Hämeen liitto, joka tehnyt sopimukset hallinnoinnista muiden toteuttajatahojen
eli järjestämisvastuullisten organisaatioiden kanssa.
Toteuttajatahoina kaikki alueen järjestämisvastuulliset sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot (Hattulan,
Hausjärven, Hämeenlinnan, Janakkalan, Lopen ja Riihimäen kunnat, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Riihimäen
seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä sekä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri)
Kumppaneina Forssan seudun kunnat, sosiaalialan osaamiskeskus Pikassos, oppilaitokset, sekä yritykset ja järjestöt.
Lisäksi yhteistyötä tehdään muiden maakuntien kanssa, erityisesti erityisvastuualueella.
Ohjausryhmänä maakunnan strateginen sote-kehittämisryhmä. Ryhmä käsittää ylimmän johdon alueen sosiaali- ja
terveydenhuollon kunnista ja kuntayhtymistä mukaan lukien perusterveydenhuollon yksikkö, lisäksi keskeisten
sidosryhmien Hämeen ammattikorkeakoulun ja Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen, järjestöyhteistyön sekä
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen edustuksen ja hankkeiden valvojat sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Molemmille Kanta-Hämeen hankkeille poliittinen seurantaryhmä, jonka tehtävä on seurata hankkeen tavoitteiden
etenemistä sekä lisätä omistajuutta soten alueelliseen kehittämiseen sekä vapaaehtoiseen yhteistyöhön.

Kansallisen Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus ohjelman tarkoitus ja tavoitteet
•

Marinin hallituksen visiona, että Suomi on maa, jossa jokainen saa hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti.
Palvelut ovat kustannustehokkaita ja vaikuttavia. Ne rakentuvat joustavasti ja kokonaisvaltaisesti ihmisen elämäntilanteiden tarpeiden
ympärille.

•

Ohjelman tarkoituksena on tukea maakuntien alueita (maakuntia) valmistelemaan ja ottamaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen
sosiaali- ja terveyskeskus, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla ja, joka rakentuu ihmisten tarpeiden
mukaisesti.

•

Kyseessä on sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden toiminnallinen kehittäminen nykyrakenteissa ja nykylainsäädännöllä.

•

Ohjelma nivoutuu yhteen sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukevan hankkeen kanssa.

Kansallisen ohjelman tavoitteet kaikille maakuntien alueiden hankkeille
1.

2.

Palveluiden
yhdenvertaisen
saatavuuden,
oikeaaikaisuuden ja
jatkuvuuden
parantaminen

Toiminnan
painotuksen
siirtäminen
raskaista
palveluista
ehkäisevään ja
ennakoivaan
työhön

3.

4.

5.

Palveluiden
laadun ja
vaikuttavuuden
parantaminen

Palveluiden
monialaisuuden
ja yhteentoimivuuden
varmistaminen

Kustannusten
nousun
hillitseminen

Vuoden 2020 haussa painotettiin erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia

Lisäksi:
Asiakasosallisuuden vahvistaminen
Digitaalisuuden hyödyntäminen
Toimintakulttuurin muutos

Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
-hankekokonaisuus
Sote-keskuksen
monialainen peruspalveluiden ydin
”Yksi yhteydenotto, kerralla haltuun”

1.

SAATAVUUS, OIKEA-AIKAISUUS,
JATKUVUUS

2.

EHKÄISEVÄ JA ENNAKOIVA TYÖ

3.

LAATU JA VAIKUTTAVUUS

4.

MONIALAISUUS, YHTEENTOIMIVUUS

5.

KUSTANNUSTEN NOUSUN
HILLITSEMINEN

Sote-keskuksen
mielenterveys- ja päihdepalvelut

Sote-keskuksen
lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Sote-keskuksen
ikääntyneiden palvelut ja omaishoito

• Kiireettömään hoitoon 7 vuorokaudessa hoidon tarpeen
arviosta, sosiaalihuollon saatavuuden parantaminen
• Monialaiset sote-keskustiimit asiakkuudenhallintaan
• Omalääkäri-omahoitaja/ rinnalla kulkeva omatyöntekijä (SHL)
turvaa jatkuvuuden
• Suun terveydenhuollon yhteensovittaminen
• Valtavirtaistamisen periaate: palvelun saatavuus osana
muuta asiointia sote-keskuksessa
• Konsultointi ja tuki erikoissairaanhoidosta sote-keskukseen
• Saavutettavuuden parantaminen (esim. huumeidenkäyttäjien
terveysneuvontapisteet)
• Vahvistetaan varhaisia ja perustason mielenterveys- ja
päihdepalveluita
• Kehitetään yhteinen ohjauksen ja neuvonnan toimintamalli
• Perhekeskus toimintamalli osa sote-keskusta
•
•
•
•

Kehitetään kotihoidon sisältöjä ja saatavuutta, intensiteettiä
Otetaan käyttöön yhteinen omaishoidon tuen malli
Monipuolistetaan kotiin annettavia palveluita
Kehitetään asiakas- ja palveluohjausta

ASIAKASOSALLISUUS DIGILOIKKA ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUS JOHTAMINEN TOIMINTAKULTTUURIN MUUTOS
Hankekokonaisuuden toteutus ajalla 2020-2022
Myönnetty valtionavustus 2 611 000 euroa

Kanta-Hämeen sote-rakenneuudistuksen
valmistelua tukeva hanke 2020-2021
•

Tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyötä ja yhteistä kehittämistä Kanta-Hämeessä,

nykyrakenteissa
•

•

Olennaista on myös, että alueellinen yhteistyö nivotaan kansalliseen yhteistyöhön ja tilannekuvaan
•

Lainsäädännön eteneminen

•

Kansalliset ohjelmat ja hankkeet

•

Kansallisesti tarjottavat ratkaisut esimerkiksi asukkaan digipalvelujen osalta

Hankkeen kautta voidaan turvata jo aiemmilla uudistuskausilla tehdyn työn jatkaminen ja edelleen
hyödyntäminen

•

Useita palveluiden järjestämiseen liittyviä kehittämiskohteita, joista useampaa kehitetään yhdessä muiden
alueiden kanssa

•

Valtionavustusta 4,47M€

Vahvistetaan yhdessä palveluiden
järjestämisessä tarvittavia elementtejä
Johtamista ja
toimintakulttuurin
muutostyötä erityisesti
Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskuksessa

Kumppanuuksia ja
yhdyspintatyötä monen
teeman osalta

Tiedolla johtamista sekä
tietojohtamisen
ratkaisuja koko KantaHämeessä

Vahvistetaan KantaHämeen hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen
rakenteita

Sosiaali- ja
terveydenhuollon
tietojärjestelmiä ja –
ratkaisuja sekä sähköistä
Tulevaisuuden sosiaalija terveyskeskusta
Vaikuttavampia
palvelupolkuja ja
vahvistetaan asiakas- ja
asukasosallisuutta

”Toivon, että minua
kuunnellaan ja tarjolla on
matalan kynnyksen
palveluita”
ENNAKOIVA
ASIAKKUUS

”Pitkäaikaisen ongelman kanssa
elämiseen kaipaan selkeää
suunnitelmaa ja itsenäistä
pärjäämistä tukevia palveluita”

”Minun tulee olla helppoa
seurata ja hoitaa omaiseni
asioita sekä huolehtia omasta
jaksamisestani”

PITKÄAIKAINEN
PUOLESTA
ASIAKKUUS
ASIOINTI
”En selviä ilman apua, en
tiedä mitä teen. Minulla ei
ole
voimavaroja hakea apua
”Haluan, että asiointini on
monelta luukulta”
helppoa, nopeaa ja
mielellään tarjolla 24/7
MONIPULMAtaskussani”
ASIAKKUUS
YKSITTÄINEN
ASIAKKUUS

”Tarvitsen koulutusta,
digitaalisia työvälineitä
sekä toimintatapojen
kehittämistä yhdessä”
MONIAMMATILLLINEN
HENKILÖSTÖ

Kanta-Hämeen
Digiagenda pohjaa
kansallisiin ja paikallisiin
teknologisiin kyvykkyyksiin
ja palvelusisältöihin

DIGITAALISET KYVYKKYYDET
ASIAKKAAN
OSALLISTAMINEN

ETÄPALVELUT JA
ETÄRATKAISUT

ÄLYKKÄÄT
ASIAKASPOLUT

AMMATTILAISEN
TYÖKALUT

TOIMINNALLISET MUUTOKSET
TEKNINEN
TUKI

PTH + ESH + SOS
INTEGRAATIO

KESKIJOHDON
TYÖKALUPAKKI

YHDEN LUUKUN
PERIAATE

OSAAMINEN JA
KEHITTÄMINEN

MARKKINOINTI
JA VIESTINTÄ

