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Tänään
Tilannekatsaus
-

Sote-rakennemuutos/järjestämislaki:, erityisesti integraatio
Tulevaisuuden sotekeskus-ohjelma

Etukäteen kysyttyä:
-

Eri valtionavustushaut
Kuinka tarkoin kehittämistarpeet pitää perustella THL:n arviointiraporttiin nostetuilla huomioilla
Saamelaisten palveluiden kehittäminen
LAPEn jatko
Onko mahdollista sisällyttää päivystyksen/valmiuden kehittäminen ja tk-sairaaloiden kehittäminen
Mikä rooli hankkeessa voi olla yhteistyökumppanilla, esim kunnan sivi tai tth?
Yksityisen palvelutuotanto rooli
Mitä ovat mahdollisesti perusteet poiketa maakunnanlaajuisesta hankkeesta

Mitkä ovat soten kehittämistarpeet Lapissa?

?

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen
TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -OHJELMA
• Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden
parantaminen
• Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
• Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
• Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen
• Kustannusten nousun hillitseminen

SOTE-RAKENNEUUDISTUS

18 maakuntaa: sote-palvelut, pelastustoimi
5 yhteistoiminta-aluetta

MAAKUNTIEN MONIALAISUUS / Parlamentaarinen valmistelu
MAAKUNTIEN VEROTUSOIKEUS / Parlamentaarinen valmistelu

Toimivat sotepalvelut
uusissa
maakunnissa

INTEGRAATION JATKOVALMISTELUSTA
(sotejory ja soteminry)
• Sote-järjestämislain ja sote-uudistuksen valmistelussa hyödynnetään
integraatiota koskeva edellisen hallituskauden valmistelu siten, että
valmisteltavan järjestämislain säännökset integraatiosta pohjautuvat näihin
ehdotuksiin.
• Sote-rakenneuudistuksella luodaan edellytykset integraation toteutumiselle,
jota substanssilakien säännökset syventävät asiakastasolla.
• Sote-järjestämislakiin tai sote-rakenneuudistuksen yhteydessä ei valmistella
säännöksiä asiakassuunnitelmasta, vaan asiakassuunnitelmaa koskevia
säännöksiä jatkovalmistellaan sote-uudistuksesta erillisenä substanssilakeihin
liittyvänä valmisteluna.
• Osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaa täsmennetään
säännösmuutostarpeita substanssilakeihin ja tehdään tarvittavat
säännösmuutokset.

INTEGRAATIO SOTE-UUDISTUKSESSA
• Maakunnan velvoite huolehtia integraation varmistamisesta koskee sekä asiakasryhmiä että
yksittäisen asiakkaan palveluja ja oikeuksia.
• Maakunta:
•
•
•
•
•

•

huolehtii siitä, että asiakkaan oikeuksista ja etuuksista tiedotetaan ja asiakkaille annetaan palvelujen
käyttöön liittyvää neuvontaa.
huolehtii laaja-alaisesti yhteen sovitettuja palveluja tarvitsevien asiakasryhmien ja asiakkaiden
tunnistamisesta.
huolehtii palveluntuottajien keskinäisestä yhteistyöstä siten, että asiakkaiden käytössä on yhteen
sovitettuja palveluja.
määrittelee palveluketjut ja palvelukokonaisuudet, joita kaikki tuottajat noudattavat.
huolehtii siitä, että yksittäisen asiakkaan palvelutarve arvioidaan ja palvelu- tai hoito- tms. suunnitelma
laaditaan substanssilakien mukaisesti
• palveluketjut ja -kokonaisuudet ohjaavat yksittäisen asiakkaan substanssilakien mukaisten
palvelu- tai hoito- tms. suunnitelmien laatimista ja toteutusta siten, että suunnitelmissa
huomioidaan maakunnan määrittelemät palveluketjut ja –kokonaisuudet.
huolehtii tiedonkulusta eri tuottajien välillä.

• Substanssilaeissa säädettäisiin jatkossakin monialaisesta yhteistyöstä, sosiaalihuollon
omatyöntekijästä sekä asiakkaalle laadittavista palvelu- ja hoitosuunnitelmista.

Tulevaisuuden sosiaalija terveyskeskus

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

Muut kehittämishankkeet
(pääosin STM:n mom. 33.60.39)

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

Alueille jaettava määräraha

70 m€ 2020, jatko auki,
vuosille 2020-2022, rahoitus
kaikille alueille suhteellisesti.

Hakuaika

16.12.2019 - 28.2.2020

n. 15.2-31.3.2020

n. 15.1.-15.3.2020

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

Sote-palveluiden (tuotannon)
toiminnallinen kehittäminen

Toimenpiteet, jotka tukevat
järjestämisvastuun siirtymistä
maakunnille (ml. tietotekniset
ratkaisut)

Valtion rahoitusosuus

100%

80%

80%

Eri valtionavustushaut?

Yhteensä noin 100-120 m€,
vuosille 2020-2021

3. Rahoitus 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 100-120 milj. euroa.
Lisäksi 5 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, esim.
•
•
•
•
•
•

•

•

palveluiden järjestämistehtävän ja tuottamisen toimintamallien ja ohjauksen kehittämiseen ja
yhtenäistämiseen
palveluverkkoa koskevaan selvitykseen ja suunnitelmaan
horisontaalisen ja vertikaalisen integraation toimintamallien kehittämiseen
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 rahoittamien tuottavuuden
kehittämishankkeiden kanssa
Haun yksityiskohdat ja aikataulu täsmentyvät myöhemmin - Onko mahdollista sisällyttää
päivystyksen/valmiuden kehittäminen ja tksairaaloiden kehittäminen

?

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen
TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -OHJELMA
• Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden
parantaminen
• Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
• Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
• Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen
• Kustannusten nousun hillitseminen

SOTE-RAKENNEUUDISTUS

18 maakuntaa: sote-palvelut, pelastustoimi
5 yhteistoiminta-aluetta

MAAKUNTIEN MONIALAISUUS / Parlamentaarinen valmistelu
MAAKUNTIEN VEROTUSOIKEUS / Parlamentaarinen valmistelu

Toimivat sotepalvelut
uusissa
maakunnissa

2 § Valtionavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että:
1) hanke on tarpeellinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ja se
tukee palveluiden kehittämistä ja tehostamista, hyvien käytäntöjen
levittämistä sekä toimintatapojen uudistamista;
2) hankkeella on kiinteä yhteys julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon;
3) hankkeessa otetaan huomioon valtakunnalliset sosiaali- ja
terveydenhuollon rakenneuudistusta koskevat linjaukset;
4) hankkeessa on otettu huomioon tarvittava poikkihallinnollinen yhteistyö;
ja
5) hankkeen voidaan arvioida olevan tuloksellinen ja laaja-alaisesti
hyödynnettävä.
MUTTA EI LAKISÄÄTEISTEN PERUSTEHTÄVIEN TOTEUTTAMISEEN!

Valtionavustushankkeiden aikataulu: Tulevaisuuden
sotekeskus
16.12. (alustava)
Ohjelman ja hankeoppaan
julkistus
Hankkeiden ensimmäinen
haku alkaa

15.10.
Valtionavustusasetuksen
lausuntoaika
alkaa

5.11.
Valtionavustusasetuksen
lausuntoaika
päättyy

28.2. (alustava)
Hankkeiden
ensimmäinen
haku päättyy

Kevät 2020
Hankkeet käyntiin

Vuonna 2020

Hankkeiden
täydentävä haku

SAAMELAISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN?

SAAMELAISASIOIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ 8.11.2019
- Taustamuistiot
- Maakunta voi hakemuksessaan painottaa saamelaisten palveluita,
mutta ei ole erillistä korvamerkittyä valtionavustusta

YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI?
Hakemuksen liitteeksi selvitys siitä, miten kunnat osallistuvat
hankkeeseen niiden järjestämisvastuulleen kuuluvien palveluiden
osalta, jotka ne hankkivat yksityiseltä palveluntuottajalta.
Valtionavustusta ei voi käyttää järjestöjen, säätiöiden tai yksityisten
yritysten toiminnan kehittämiseen, vaikka hankkeeseen osallistuvat
kunnat tai kuntayhtymät hankkisivat järjestämisvastuullaan olevat
palvelut ostopalveluna em. toimijoilta.
Ulkoistettujen palvelujen henkilöstön osallistuminen hankkeeseen
suoritetaan hankintana.

YHTEISTYÖKUMPPANIT
• Kunnan sivi tai tth?
• Järjestöt
• Muita?

Lapen jatkosta (STM tiedote 24.10.2019)
Lapsi- ja perhepalveluja kehitettiin muutosohjelmassa (LAPE) edellisellä hallituskaudella.
Muutosohjelman keskeisten tavoitteiden ja tulosten toimeenpanoa jatketaan nyt hallitusohjelman
linjausten pohjalta.
Kehittämistä jatketaan kolmen kokonaisuuden kautta. Kehittämisen pääpainopisteet ovat
• perhekeskukset ja varhainen tuki arjessa
• matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut
• lastensuojelun kehittäminen.
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman toimeenpanoon on varattu yhteensä 23,6 miljoonaa
euroa vuosille 2020 - 2022. Rahoitus suunnataan alueellisen kehittämistyön tukemiseen.
Maakuntia myös kannustetaan jatkamaan aiemmin käynnistettyä muutosagenttitoimintaa omissa
organisaatioissaan. Alueellisen kehittämistyön valtionavustusten hakuohjeet ja yksityiskohdat
julkaistaan vuoden 2019 aikana.

MITÄ OVAT MAHDOLLISESTI PERUSTEET POIKETA
MAAKUNNANLAAJUISESTA HANKKEESTA?
Valtionavustusta voidaan myöntää vain yhdelle maakunnan
hankekokonaisuudelle kussakin maakunnassa.
Maakuntaperusteisesta aluejaosta voidaan poiketa, jos sille on
erityinen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja
kehittämiseen liittyvä perusteltu syy.
Erillisestä 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.

THL:n kansallinen ja alueellinen
toimeenpanon apu ja tuki

16.12.2019

Etunimi Sukunimi
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ALUEIDEN KESKUSTELUIDEN PERUSRAKENNE
-

1.

Avaus

2.

Alueen nykytila

Kuinka tarkoin kehittämistarpeet pitää perustella THL:n
arviointiraporttiin nostetuilla huomioilla

• Soten strateginen tila sekä alueellinen valmistelu
• Taloudellinen tilanne ja rahoitus (VM)
3.

Alueen keskeiset haasteet
• THL:n arviointiraportin, alueiden ja ministeriön havaintojen pohjalta nousevat soten
sisällölliset kehittämistarpeet ja muutostekijät

4.

Ratkaisuvaihtoehtoja
• Miten tulevaisuuden sote-keskus –hanketta voidaan hyödyntää haasteisiin
vastaamisessa
• Alueellinen yhteistyö

5.

Muut mahdolliset esille nousevat asiat

Keskustelujen tarkempi sisältörakenne ilmoitetaan joulukuussa
18

16.12.2019

Etunimi Sukunimi

Alueiden keskustelut: aikataululuonnos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pirkanmaa
Etelä-Pohjanmaa
Kanta-Häme
Pohjanmaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Savo

Ministeriössä
Ministeriössä
Ministeriössä
Ministeriössä
Seminaari
Ministeriössä
Seminaari
Ministeriössä
Ministeriössä
Ministeriössä

15.1. ap.
16.1. ap.
16.1. ip.
21.1. ap.
23.1.
22.1. ip.
29.1.
28.1. ap.
30.1. ap.
30.1. ip.
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Pohjois-Pohjanmaa

Ministeriössä

4.2. ap.

Keski-Pohjanmaa

Ministeriössä

5.2. ip.

Lappi

Seminaari

7.2.

Kainuu

Seminaari

6.2.

Uusimaa

Seminaari

12.2. ip.

Päijät-Häme

Ministeriössä

13.2. ap.

Kymenlaakso

Ministeriössä

12.2. ap.

Etelä-Karjala

Ministeriössä

11.2. ap.

16.12.2019

Taina Mäntyranta

STM:N JA LAPIN MAAKUNNAN VÄLINEN OHJAUSNEUVOTTELU
22.11.2018
Maakunnassa on omia erityispiirteitä kuten laaja pinta-ala ja pieni asumistiheys,
pitkät välimatkat, harva asutus, saamen kieli ja kulttuuri, rajayhteistyö, pienten
kuntien joukko ja erilaiset järjestöt. Mitkä ovat järjestäjän mahdollisuudet
huomioida nämä palvelujen järjestämisessä ja yhteistyön koordinoinnissa ja
kääntää haasteita eduksi?
Maakunnan saaman rahoituksen taso on laskelmien perusteella pienenemässä.
Mikä on järjestäjän näkökulma rahoitusnäkymiin ja tilanteen ratkaisemiseen
huomioiden palvelutuotannon nykyinen kustannustaso? Mitkä ovat näkymät
nykypalvelutuotannon kehittämiseen: erikoissairaanhoidon tuottavuuden
parantamiseen kahden keskussairaalan maakunnassa, työnjako
yhteistyöalueella, perusterveydenhuollon avo- ja laitospalveluiden
tasapainottaminen?
Mitkä ovat ratkaisumallit tehdä toimivia kunta- ja järjestöyhteistyönkin huomioivia
integroituja palvelukokonaisuuksia palveluissa, joissa on selvää erityistä
palvelutarvetta kuten mielenterveyspalveluissa, päihdepalveluissa,
hengityselinsairauksissa ja turvallisen kotihoidon järjestämisessä? Miten
laajennetaan terveydenhuollon integraatiota sosiaalihuoltoon ja miten
huomioidaan kunnat ja järjestöt? Miten pystytään etenemään suurten erojen
kuntakentässä?

Mitkä ovat sellaisia soten kehittämistarpeita, joihin
voisi vastata valtionavustusten tuella: 5 min
• Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden
parantaminen
• Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
• Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
• Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen
• Kustannusten nousun hillitseminen

tarve

tavoite

keinot

Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikeaaikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen

Toiminnan painotuksen siirtäminen ehkäisevään ja
ennakoivaan työhön

Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

Palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden
varmistaminen

Kustannusten nousun hillitseminen

ALUEIDEN AVOIMET INFOT
Alustavat päivämäärät (aiheet päivittyvät myöhemmin):

19.11. klo 12-13
17.12. klo 10-11
Kyseessä kaikille avoimet infotilaisuudet, järjestetään verkkolähetyksinä.

