Sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistaminen
- Toimivat peruspalvelut ja soterakenneuudistus
Ministeri Kiurun maakuntakierros
Helmikuu 2020

Pääministeri Marinin hallitusohjelma

Sote-uudistus – ihminen edellä
Palvelut:
•

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

•

Ihmislähtöiset peruspalvelut

•

7 päivän hoitotakuu

Rakenne:
•

Uusien maakuntien perustaminen

•

Soten ja pelastustoimen järjestämisvastuu

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus
•
•
•
•
•
•

Sote-uudistuksen tavoitteet
• kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
• turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja
terveyspalvelut kaikille suomalaisille
• parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta
erityisesti perustasolla
• turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti

• vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin
haasteisiin
• hillitä kustannusten kasvua

Lääkäriin pääsyä voi joutua odottamaan
viikkoja

Ongelmiin ei päästä puuttumaan ajoissa

Kustannukset painottuvat erikoissairaanhoitoon

Myös sosiaalihuollossa kustannukset painottuvat raskaisiin
palveluihin

Tulevaisuuden
sosiaali- ja
terveyskeskus

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
-ohjelma
• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukset ovat palvelukeskuksia,
joita palvelut saa sujuvasti yksilöllisten tarpeiden mukaan.

• Asiakaslähtöisyyttä parannetaan: digi- ja mobiilipalvelut,
viikonloppu- ja iltavastaanotot, matalan kynnyksen palvelupisteet
• Sote-ammattilaisten työnjakoa kehitetään, moniammatilliset
tiimit palvelevat asiakkaita. Sosiaalihuollon roolia painotetaan.

• Johtamismallit ja näyttöön perustuvat menetelmät tukevat
asiakaslähtöisyyttä sekä työntekijöiden kehittymistä ja
hyvinvointia.
• Digitalisointi ja erityistason konsultaatiot tukevat yleislääkärin työtä.
• Tutkimus- ja kehittämistoiminta on osa perustyötä.

Uusi sote-rakenne turvaa palvelut kaikille
• Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistetaan, jotta
voidaan taata yhdenvertainen palvelujen saatavuus
kaikkialla Suomessa.
• Suomen väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän
palveluja. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja huoltosuhde
muuttuu. Tarvitsemme sote-rakenteen, joka vastaa näihin
yhteiskunnan muutoksiin nyt ja tulevaisuudessa.
• Tutkimustiedon mukaan suuremmalla sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestäjällä on parempi mahdollisuus
turvata sekä yhdenvertainen palvelujen saatavuus että
toiminnan ja hallinnon tehokkuus.

Sote-rakenneuudistus
Maakunnat (itsehallintoalueet) + 5 yhteistyöaluetta
•

maakuntien järjestämisvastuu: sote-palvelut ja pelastustoimi

•

monialaisuus selvitetään parlamentaarisesti 2020 loppuun mennessä

•

Uudenmaan sote-erillisselvitys tehtiin 2019

Julkiset palvelut vahvassa roolissa
•

Maakunnat järjestävät sote-palvelut pääosin julkisena palveluna

•

Yksityinen ja kolmas sektori täydentävät palveluja

•

Kuntien rooli palvelujen tuottajana –erillisselvitys tehtiin 2019

Rahoitusjärjestelmä

•

Rahoitus maakunnille pääosin valtiolta, perustuu tarvevakioituihin kriteereihin

•

Maakuntavero ja monikanavarahoituksen purkaminen selvitetään vuoden 2020
loppuun mennessä

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.

Sote-uudistuksen valmisteluorganisaatio
Hallitus

Sote-ministerityöryhmä

Sote-uudistuksen johtoryhmä
pj. STM

Tulevaisuuden
sosiaali- ja
terveyskeskus
-ohjelma
Sote-uudistuksen
seurantaryhmä

STM, THL

pj. STM

Rahoitusjaosto

Henkilöstöjaosto

Järjestämisjaosto

Alueellisen valmistelun jaosto

pj. VM

pj. VM

pj. STM

pj. STM

Mitä on jo tehty

Uudistuksen
valmistelu
käyntiin 8/19

2019

Alueellisen
valmistelutilanteen
kartoitus 11/19

STM:n keskustelut
alueiden kanssa
1/2020 alkaen
Uudenmaan
erillisselvitys 12/19

Valtionavustusasetukset 1/20

Kunnat palvelujen
tuottajina
-erillisselvitys 12/19

Ympäristöterveydenhuollon
selvitys 1/20

2020
Uudistukseen
liittyvä
lakivalmistelu
käyntiin 8/19

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

Alueellisen valmistelun
tuki ja valtionavustushaut

Alueellisen valmistelun tuen muotoja
•

•
•

•
•

•

Avoimet skype-kokoukset alueellisille toimijoille
• Noin 2 krt./kk
• Yhdessä THL:n kanssa (tulevaisuuden sote-keskus)
Ministeri Kiurun maakuntakierrokset
• Syksy 2019-kevät 2020
STM:n keskustelut
• Tammi-helmikuu 2020
• Mukana THL ja VM
Alueelliset valmistelijaverkostot
• Hyödynnetään olemassa olevia verkostoja mm. yhteistyössä Kuntaliiton kanssa
Alueellisen valmistelun tiekartta ja alueellinen tilannekuva
• Rakennetaan tiekartta ja alueellisen valmistelun tilannekuva yhdessä THL:n,
Kuntaliiton ja alueiden kanssa
• Ensimmäinen versio valmis maaliskuussa 2020
Alueellisen valmistelun jaosto
• Osana uudistuksen valmisteluorganisaatiota

Alueellisen valmistelun tiekartta
• Uudistuksen alueellisen valmistelun ja järjestämisvastuun siirtymisen
tueksi laaditaan tiekartta vuosille 2020-2022 (2023)

• Tiekartan mukaista alueellista valmistelua seurataan alueellisen
tilannekuvan avulla yhteistyössä THL:n (ja Kuntaliiton) kanssa
• Tilannekuva muodostuu seuraavista osista (suluissa seurantasykli):
•
•
•

THL:n arviointiraportti (vuosi)
Valtionavustusten hankesalkut (kk)
Tiekartassa määriteltyjen toimenpiteiden valmiustila alueella – lomakekysely
(1/4 v)
• Kuntien tilanne – päätöstiedoista (jatkuvaa)
• Mediaseuranta (jatkuvaa)
 Valmistelun kokonaiskuva, jota tuetaan alueellisilla haastatteluilla (1/4 v)
• Lisäksi kerätään ”hiljaista tietoa” alueen tilanteesta
• Myös virallisessa ohjauskeskustelussa käytetään samaa tilannekuvaa (vuosi)

Sote-uudistuksen valmisteluorganisaatio
Hallitus

Sote-ministerityöryhmä

Sote-uudistuksen johtoryhmä
pj. STM

Tulevaisuuden
sosiaali- ja
terveyskeskus
-ohjelma
Sote-uudistuksen
seurantaryhmä

STM, THL

pj. STM

Rahoitusjaosto

Henkilöstöjaosto

Järjestämisjaosto

Alueellisen valmistelun jaosto

pj. VM

pj. VM

pj. STM

pj. STM

Alueellisen valmistelun jaosto
•
•

Alueellisen valmistelun edistämiseen
nimitetään oma jaosto
Jaoston tehtävänä on:
1.

Huolehtia alueellisen valmistelun
tilannekuvan ja sen ylläpitomallin
laatimisesta

2.

Tukea lainsäädäntövalmistelun
alueellista toimeenpanoa

3.

Koordinoida rakenneuudistuksen
valmistelua tukevaa rahoitusta

4.

Valmistella järjestämisvastuun siirtoon
liittyviä tehtäviä

5.

Vastata yhdyspintojen kehittämistyöstä

6.

Lisätä vuoropuhelua alueiden ja
kansallisten toimijoiden kesken

7.

Uudistuksen edetessä muut alueelliseen
valmisteluun liittyvät tehtävät

•

Jaoston jäsenet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pj. STM/OHO
STM/OHO (Tulevaisuuden sote-keskus)
STM/HPO
VM x 2
SM
THL
Kuntaliitto x 2
KT
Alueet x 5 (yksi jokaiselta suuralueelta)
Pelastustoimen alueelliset edustajat
Kunnat x 6
Asiantuntijasihteerit + tekninen sihteeri:
STM, VM, SM

Valtionavustusten peruslinjaukset
Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus –ohjelma (STM:n
mom. 33.60.39)

Muut
kehittämishankkeet
(STM:n mom. 33.60.39)

Rakenneuudistuksen
valmistelua tukevat hankkeet
(VM:n mom. 28.70.05)

Alueille jaettava
määräraha

70 m€ vuonna 2020, käytettävissä
vuosina 2020-2022, rahoitus kaikille
alueille suhteellisesti.

n. 20-25 m€ vuonna
2020, käytettävissä
vuosina 2020-22

Yhteensä n. 120 m€, vuosille
2020-2021, rahoitus alueille osin
suhteellisesti.

Hakuaika

20.1.-31.3.2020

Kevät 2020

20.1.-31.3.2020

Alueelliset toimijat

Alueelliset kuntien tai kuntayhtymien
hankkeet (pääsääntöisesti väh. 80%
maakunnan väestöpohjasta)

Kunta tai kuntayhtymä,
myös yksittäiset kunnat ja
järjestöt

Alueelliset kuntien tai
kuntayhtymien hankkeet
(pääsääntöisesti väh. 80%
maakunnan väestöpohjasta)

Haun (ensisijainen)
fokus

Peruspalveluiden (tuotannon)
toiminnallinen kehittäminen

Muiden kohdennettujen
sosiaali- ja
terveyspalveluiden
(tuotannon) toiminnallinen
kehittäminen

Toimenpiteet, jotka tukevat soteuudistuksen valmistelua,
erityisesti järjestämisvastuun
siirtymistä (ml. tietotekniset
ratkaisut)

Valtion rahoitusosuus

100%

80%

80%

Koordinaatio

Tulevaisuuden sote-keskus
koordinaatioryhmä (STM, THL)

STM:n linjaorganisaatiot

Alueelliselle valmistelulle
asetettava erillisjaosto

Hankehallinta

STM ja THL (sisällöllinen)

STM

STM

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

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

Valtionavustus rakenneuudistuksen valmistelua
tukeviin toimiin
Kesällä 2019 annetussa lisätalousarviossa uudelleen kohdennettiin aiemmin maku-sote uudistuksen
käyttämättä jääneet rahat (211 miljoonaa euroa)
•

Tästä summasta STM ohjaa kansallisiin ja alueellisiin kehittämistoimiin noin 148 milj. euroa. Tästä n.
120 milj. euroa jaetaan alueille ja n. 28 milj. euroa jää kansalliseen kehittämistoimintaan.

•

Lisäksi 7 milj. euroa varataan ministeriön sote-uudistuksen valmistelua sekä alueiden ja hankkeiden
ohjausta varten ja 4 milj. euroa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiotutkimukseen.

•

Valtionavustusta saa käyttää sote-uudistuksen valmistelua tukeviin kehittämistoimenpiteisiin,
erityisesti palveluiden järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen

•

•

ohjauksen kehittäminen

•

palveluverkkoa koskevaan selvitykseen ja suunnitelmaan

•

palveluketjujen ja –kokonaisuuksien määrittelyyn

•

palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen

•

tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen

•

muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.

Hankkeet ja niiden ohjaus sovitetaan yhteen VM:n ja SM:n kehittämishankkeiden kanssa. Näiden
osalta valtionavustushakuja ei ole ensi vaiheessa tarkoitus käynnistää.

Valtionavustuksen yleiset periaatteet
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio (25 milj. euroa) jyvitetään
alueille laskennallisesti.
Muilta osin rahoitus perustuu alueen tilannekuvaan ja arvioituun tarpeeseen sekä
hankehakemuksiin.
Myönnettävän valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 80% hankkeen
valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.
Avustuksilla tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden
alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä.
Osa rahoituksesta tullaan kohdistamaan yhteistyöaluetasoiseen tai muuhun maakuntien
yhteiseen kehittämiseen.
Hankkeilta edellytetään, että niiden tuotoksia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti.
Hankehakemuksessa on esitettävä kuvaus hankkeessa tehtävän työn skaalaamisesta ja
levittämisestä.
Eri alueilla voidaan rahoittaa erilaisia asioita: hankeohjeet jättävät riittävästi tilaa
alueellisille ratkaisuille ja innovatiivisille toimintamalleille.
Avustuskriteereissä voidaan edellyttää kansallisten toimintamallien tai organisaatioiden
käyttöä alueellisessa valmistelussa.
Avustusta voidaan käyttää takautuvasti vuoden 2020 alusta muodostuneisiin
kustannuksiin.

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

Valtionavustushankkeen hakija
•

Valtionavustusta voidaan myöntää vain yhdelle hankekokonaisuudelle kussakin
maakunnassa.

•

Avustuksen saajana voi olla nykyinen palveluiden järjestämisvastuullinen toimija eli kunta tai
kuntayhtymä. Avustuksen saaja voi olla myös maakunnan liitto, jos hanketta toteuttavat tahot näin
sopivat.

•

Maakuntaperusteisesta aluejaosta voidaan poiketa ja valtionavustus voidaan myöntää
hankekokonaisuudelle, joka poikkeaa maakuntaperusteisesta aluejaosta, jos siihen on erityinen
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen liittyvä perusteltu syy.

•

Hankkeen hallinnoinnista vastaavan tahon hakemuksesta voidaan sosiaali- ja terveysministeriön
päätöksellä maakunnan hankekokonaisuus jakaa alueellisesti kahteen tai useampaan toisistaan
erilliseen hankekokonaisuuteen, jos tähän on erityinen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen
ja kehittämiseen liittyvä väestön tarpeiden kannalta perusteltu syy.

•

Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin mahdollisen sote-erillisratkaisun selvityksen
loppuraportissa esitetään, että jatkovalmistelu pohjautuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämiseen neljällä itsehallintoalueella ja Helsingin kaupungilla. Uudenmaan
hankekokonaisuus voidaan tämän mukaisesti jakaa toisistaan erillisiin hankekokonaisuuksiin, jolla kuitenkin on oltava yksi hankkeen hallinnoinnista vastaava taho.

•

Uudenmaan hankekokonaisuuden jakaminen useampaan osaan ei muuta Uudenmaan maakunnan
rahoitusosuutta. Hakemuksesta on käytävä ilmi, miten erilliset hankekokonaisuudet liittyvät toisiinsa
ja miten hankekokonaisuuksien välille rakennetaan yhteistyö.

Valtionavustus: Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelma
• Rahaa jaetaan maakunnille 70 milj. euroa ohjelman tavoitekokonaisuuksiin,
joilla toteutetaan hallitusohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä (100 %
rahoitus)
• STM vahvistaa vuosien 2021 ja 2022 avustusten (täydentävät haut)
mahdolliset painotukset ja enimmäismäärän viimeistään syksyllä 2020 ja
2021

• Ohjelmalle asetetut tavoitteet:
1.
2.

3.
4.
5.

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden
parantaminen
Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan
työhön
Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
Palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen
Kustannusten nousun hillitseminen

Valtionavustuksen saannin kriteereitä
•

Valtionavustusasetuksen (13/2020) mukaiset yleiset edellytykset tulee täyttyä

•

Alueellisen hankekokonaisuuden tulee sisältää kaikki ohjelman viisi tavoitetta, ja niihin sisältyviä
toimenpiteitä (tarkennetut, mahdollisuuksien mukaan mitattavissa/seurattavissa olevat)

•

Tulee olla perustason palveluita uudistava, maakunnan laajuinen hankekokonaisuus (80%
maakunnan väestöpohjasta)

•

Hankekokonaisuuden toteuttamisessa tulee hyödyntää olevia toimivia toimintamalleja ja hyviä
käytäntöjä

•

Kaikkien maakuntien hankesuunnitelmiin tulee sisältyä psykososiaalisten menetelmien
saatavuuden parantamiseen liittyvä kehittäminen osana nuorten perustason palveluiden
kehittämistä

•

STM ja alueiden (maakuntien) välisissä keskusteluissa esiin nousseet kehittämistarpeet tulee ottaa
huomioon hankesuunnitelmissa (väestön palvelutarpeeseen vastaaminen)

•

Vuoden 2020 haussa painotetaan peruspalveluiden saatavuutta edistäviä kehittämistoimia, jotka
samalla tukevat hallitusohjelman mukaisen hoitotakuun tiukentamisen mahdollisuuksia

Seuraavat valtionavustushaut keväällä 2020
Keväällä avautuu valtionavustushakuja, joissa jaetaan yhteensä
noin 25 miljoonaa euroa esimerkiksi
• lastensuojelun kehittämiseen
• mielenterveysstrategian toimeenpanoon
• kotihoidon resurssien riittävyyteen ja omaishoidon
kehittämiseen
• työkykyohjelmaan (työkyvyn tuki)
• vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin
kokeiluihin

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

