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Asialista:

1. Tilannekatsaus, Kari Hakari

2. Valtionavustushankkeet, Vuokko Lehtimäki

3. Muut asiat, THL & STM

Alueiden skype 24.3.2020



Tilannekuva

Kunnat palvelujen 
tuottajina 
-erillisselvitys 12/19

STM:n keskustelut alueiden kanssa 
1-2/2020
Ministerin aluekierrokset 11/19-

Ympäristö-
terveydenhuollon 
selvitys 2/20

Uudistukseen 
liittyvä 
lainvalmistelu  
8/19-

Uudistuksen 
valmistelu  
käyntiin 8/19 

2019 2020

Valtionavustusasetukset 
1/20 ja haut 4/20

Uudenmaan 
erillisselvitys 12/19

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan laki ja siihen liittyvät muut lait:

Kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestäminen, Integraatio sote-uudistuksessa, Valvonta sosiaali- ja 

terveydenhuollossa, Maakunnan riittävä oma tuotanto, Kielelliset oikeudet, Pelastustoiminnan 

järjestäminen, Uudenmaan erillissääntely, Voimaanpano, ICT,...

Alueellisen 
valmistelun jaosto 
3/20

Uudistusta koskevan rahoituslainsäädännön ja verotuslainsäädännön muutokset sekä 
ehdotukset kuntien valtionosuusjärjestelmän muuttamisesta



• Lainvalmistelu jatkuu (lähes) entisellään

• Johtoryhmä kokoontuu 2 krt/kk

• Ministeriryhmä kokoontuu säännöllisesti edelleen

• Ministerin maakuntakierros on keskeytetty

• Uusi aikataulu selviää myöhemmin

• Seminaarit ja muut tilaisuudet on peruttu tai siirretty verkkoon

• Esim. tulevaisuuden sote-keskuksen sidosryhmätyöpajat toteutetaan 

tod.näk. verkkoaivoriihenä

• Seuraava alueellisen valmistelun jaoston kokous skypellä

• Valtionavustusten hakuaikaa on jatkettu 

• Lisäaikaa 1 kuukausi

• Muut valtionavustushaut

• osa avataan suunnitellusti, osaa lykätään toistaiseksi

• Tilannetta arvioidaan jatkuvasti

Korona ja sote-uudistus



• Valtionavustushaut

• Alueellisen valmistelun jaosto

• Alueelliset valmistelijaverkostot

• Alueellisen valmistelun tiekartta 

• Alueiden tilannekuva 

• Avoimet verkkoseminaarit/skype-kokoukset 

• Työpajat ja verkkoaivoriihet

• Ministeri Kiurun maakuntakierrokset

• STM:n ja alueiden väliset keskustelut

Alueellisen valmistelun tuen muotoja



Sote-uudistuksen valmisteluorganisaatio

Hallitus

Sote-ministerityöryhmä

Sote-uudistuksen johtoryhmä 
pj. STM

Sote-uudistuksen 
seurantaryhmä 

pj. STM

Rahoitusjaosto
pj. VM

Alueellisen valmistelun jaosto
pj. STM

Järjestämisjaosto
pj. STM

Henkilöstöjaosto
pj. VM

Tulevaisuuden 
sosiaali- ja 

terveyskeskus 
-ohjelma
STM, THL



Alueellisen valmistelun jaosto

Jaoston tehtävänä on:

1. Huolehtia alueellisen valmistelun tiekartan ja tilannekuvan laatimisesta ja 

ylläpitämisestä

2. Koordinoida rakenneuudistuksen valmistelua 

3. Valmistella järjestämisvastuun siirtoon liittyviä tehtäviä

4. Yhteensovittaa lainsäädäntövalmistelua ja alueellista valmistelua 

5. Vastata yhdyspintojen kehittämistyöstä

6. Lisätä vuoropuhelua alueiden ja kansallisten toimijoiden kesken 

7. Vastata muista alueelliseen valmisteluun liittyvistä tehtävistä
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• 12.5.2020 klo 10–14

• SKYPE

• 18.6.2020 klo 10–14

• Kokoustila Jakovara, valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, 00170 HKI

• 20.8.2020 klo 10–14

• Kokoustila Paja, valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, 00170 HKI

• 17.9.2020 klo 10–14

• Kokoustila Paja, valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, 00170 HKI

• 21.10.2020 klo 10–14 (huom. keskiviikko!)

• Kokoustila Jakovara, valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, 00170 HKI

• 19.11.2020 klo 10–14

• Kokoustila Jukola, opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 1, 00170 HKI

• 17.12.2020 klo 10–14

• Kokoustila Paja, valtiovarainministeriö, Mariankatu 9, 00170 HKI

Jaoston kokouspäivät 2020



Sote-uudistuksen valtionavustusten 

hakuaikoja jatkaminen

24.3.2020
Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM



• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja rakenneuudistusta tukevien 

valtionavustusten hakuaikaa on jatkettu kuukaudella korona-tilanteen vuoksi

• Ratkaisuun vaikutti oleellisesti alueiden valmistelijoille suunnatut kyselyn tulokset

• Alueiden valtionavustusten yhteyshenkilöitä on tiedotettu valtionavustusten 

hakuajan jatkamisesta erikseen

• Valtionavustushakujen tilannetta arvioidaan korona-epidemian edetessä.

• Hakuajan jatkaminen yhdellä kuukaudella tarkoittaa

 päätöksenteko siirtyy kesäkuun loppuun

 valtionavustushankkeiden aloitus siirtyy käytännössä kesälomakauden jälkeiseen aikaan

 STM toivoo kuitenkin, että hakijat toimittavat hakemuksiaan aikataulumuutoksesta 

huolimatta heti kun ne ovat valmiina.

 hankehakemusten jättämisen myöhentäminen ja hankkeen käynnistymisen 

myöhästyminen eivät vaikuta pidentävästi hankerahoituksen käyttöikään ja hankkeen 

kestoon

Valtionavustushakujen jättöaikaa 30.4.2020 asti



30.4. mennessä tulee olla toimitettuna

• hankehakemuslomake

• hankesuunnitelma

• talousarviolaskelma

29.5. mennessä tulee olla toimitettuna

• kuntasitoumuslomake

• arviointisuunnitelma

• viestintäsuunnitelma

• selvitys siitä, miten kunnat osallistuvat hankkeeseen niiden 
järjestämisvastuulleen kuuluvien merkittävien palvelukokonaisuuksien 
osalta, jotka ne hankkivat yksityisiltä palveluntuottajilta.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma, 

tarkemmin



30.4. mennessä tulee olla toimitettuna

• hankehakemuslomake (webropol)

• hankesuunnitelma osa-alueittain eriteltynä

• hankkeen talousarviolaskelma ja osa-alueiden 
talousarviolaskelmat

• hankehakemuksen allekirjoitus

29.5. mennessä tulee olla toimitettuna

• kuntasitoumuslomake

Rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu, 

tarkemmin



Kevään 2020 valtionavustusten aikataulu

Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelma 
valtionavustushaku 20.1.-30.4.20

STM:n keskustelut 
alueiden kanssa 
1-2/2020

Sote-rakenneuudistus 
valtionavustushaku 20.1.-30.4.20

2020
7/2020Alueellisen valmistelun tuki, hallinnollinen valmisteluprosessi 

Hakemusten käsittely ja 
arviointi 5-6/20

Päätöksenteko-
prosessi 6/20

Alueellisen kehittä-
mistyön aloitus 7/20->

Valtionavustus-
asetukset 
16.1.20

Muut kohdennetut sote-palveluiden 
valtionavustukset

Hakemusten 
viimeiset liitteet 
viim. 29.5.20



Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman 

toimeenpanon tuen sähköpostilista (THL)

• Listalla viestitään ohjelman toimeenpanoon liittyvistä ajankohtaisista asioista ja 

tulevista tapahtumista

• Liity sähköpostilistalle: https://webropol.com/s/tulevaisuudensotekeskus-thllista

Tuore raportti Huomisen terveyskeskus -valmennuksen (Sitra ja THL, 2017-19) 

tuloksista

• THL:n raportti tarkastelee valmennusohjelmaan osallistuneiden terveyskeskusten palvelujen 

saatavuuden ja asiakaskokemuksen parantamiseksi tekemää kehittämistyötä, jota voidaan 

hyödyntää myös tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisessä.

• Tutustu Uudistuva perusterveydenhuolto – Huomisen terveyskeskus -valmennuksen 

tutkimuksellinen arviointi -raporttiin Julkarissa: http://www.julkari.fi/handle/10024/139364

https://webropol.com/s/tulevaisuudensotekeskus-thllista
http://www.julkari.fi/handle/10024/139364

