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Sosiaali ja terveydenhuollon uudistus on 
välttämätön, mutta uudistus ei ratkaise kaikkia 
kuntatalouden ongelmia

SOTE 
UUDISTUS

SOTU 
UUDISTUS

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162061

https://www.epliitto.fi/tiedotteet/vaestonmuutosten-taloudelliset-
vaikutukset-etela-pohjanmaan-kunnissa-vuoteen-2030---
onnistutaanko-palvelurakenteen-sopeuttamisessa

… jos Etelä-Pohjanmaan kuntien vanhat palvelurakenteet 
säilyvät ja samalla kasvava palvelutarve tyydytetään, nousevat 
maakunnan jokaisen kunnan palvelutuotannon kustannukset.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162061
https://www.epliitto.fi/tiedotteet/vaestonmuutosten-taloudelliset-vaikutukset-etela-pohjanmaan-kunnissa-vuoteen-2030---onnistutaanko-palvelurakenteen-sopeuttamisessa


2020 loppuun 
mennessä







STM ja E-P välinen keskustelu 16.1.2020

Teema 1: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen ja 
ehkäisevät palvelut

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteissa ja ehkäisevissä sote-palveluissa on 
kehitettävää. 

Teema 2: Lastensuojelun uudet haasteet
• Vaativan sijaishuollon laitospaikoista on pulaa. 

Teema 3: Laitospainotteisuuden vähentäminen palvelurakennetta 
kehittämällä

• Mielenterveys- ja päihdepalveluissa laitoshoitoa käytetään koko maata enemmän. Myös 
vammaisten palveluissa ja asumismuodoissa on kehitettävää.

Teema 4: Henkilöstön saatavuus
• Henkilöstön saatavuus on vaikeutunut kesän 2019 aikana. Työnjaon kehittäminen on 

alueella koettu hankalaksi.



Some Remarks

• Järjestämisen lainsäädäntö lausuntokierrokselle ja eduskunnan 
käsittelyssä vuoden loppuun mennessä (?)

• Maakuntavaalit kevät 2022 / SOTE-PELA maakunta 1.1.2023 (?)

• Maakuntien ”talousluvut” valmistelussa – julki keväällä (?)

• Kiinteistökysymykset / maakuntarakenteen 
vakiinnuttaminen

• Hankkeiden ja ohjelmien maailma 
– suhde perusrahoitukseen, suma näkyvissä?

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2020/tulevaisuuden-sotekeskus-ohjelmalle-kasattu-huimat-odotukset-riittaako-70

Uudistus ei automaattisesti vähennä kustannuksia tai edes hillitse kustannusten 
kasvua. Ilman arvovalintoja julkisen palveluvalikoiman tulevaisuuden laajuudesta 
kustannusvaikuttavuuden paraneminen ja uudistukselle asetetut muut tavoitteet 
uhkaavat jäädä unelmaksi.

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2020/tulevaisuuden-sotekeskus-ohjelmalle-kasattu-huimat-odotukset-riittaako-70


Valtionavustus ohjelmat / ohjelmarahoitus

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 15.2-30.4.2020 (arviolta) 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 sote-
uudistuksen 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

Hallinnoi EPSHPHallinnoi Seinäjoki



Tulevaisuuden sote –keskus –ohjelman haku

Valmistelutiimi
Tausta yhteisöt ja ryhmät
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaryhmä
Aksila, SONetBotnia

E-P SOTE Poliittinen ohjausryhmä
Kuntajohtajafoorum

Kuntien sitoutuminen maaliskuu/huhtikuu



Yhteys Rakenneuudistuksen valmistelua 
tukevat hankkeet valmisteluun
• Sähköisten ja digitaalisten palvelujen alustat

• Tiedolla johtamisen kokonaisuus / välineet, tietoperustat (altaat yms.)

• TKI/TKKI-O Etelä-Pohjanmaan ja Erva kokonaisuudessa

• HE jälkeen palveluverkon rakenne ja kokonaisuus



Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Kuntien kokous
22.10.2019

Sjki KH
25.11.2019

Valmistelu 
1.12.-

31.12.2019

Valmistelu 
1.1.-31.3.2020

Hakuaika
20.1.-31.3.2020

Hakemusten 
käsittely STM

1.4.-31.5.2020

Ohjelman 
toteutus

1.6.2020 –
31.12.2022

Implementaation
toteutus nykyisten 
organisaatioiden 

tehtävänä

Ohjelman 
täytäntöönpanon 
maakunnallisen 

organisaation tehtävät 
täytetään avoimen 
haun periaatteella

Kuntien / 
kuntayhtymien käsittely 

ja sitoutuminen

Kustannukset voidaan 
kattaa 

valtionavustuksesta

SONet BOTNIAn rahoitus

Aksilan rahoitus ja 
työpanosta oman työn 

ohella

Toimeenpanon 
hallinnointi

Harri Jokiranta, vastuuhenkilö 29.2.2020
Tanja Penninkangas, terveyskeskus
Erkki Kesti, terveyskeskus (30%)
Anna-Maija Koivukangas, terveyskeskus (30%)
Tytti Luoto, sosiaalihuolto (70%)
Minna Laitila, päihde ja mielenterveys (70%) 29.2.2020
Eija Ala-Toppari-Peltola, LAPE kokoanisuus 29.2.2020
Miska Kaihlamäki, assistentti
SONet Botnian hlö resurssi

Seinäjoen kaupunki: hallinnointi ja hakija



1) Tiedolla johtaminen, tutkimus, kehittäminen

3) Palveluun & hoitoon pääsy

2) Kotona asuminen

LAPSET JA NUORET TYÖIKÄISET IKÄÄNTYVÄT
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Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma (luonnos)

Seu
ran

ta / m
ittarit

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 
yhteen toimivuuden 
varmistaminen

5.Kustannusten nousun 
hillitseminen

Jatkuvuus, Ihmislähtöisyys, käytettävyys



Yksilö ja yhteisö
elämäntilanne

Kuntalaiset, asiakkaat, 
läheiset, ammattilaiset

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma: ekosysteemin idea
”Eliön suhde ympäristöön”

TKKI-
ympäristö

YTA –alueet, kansallinen 
ja kansainvälinen 
toimijaverkosto

Sähköiset / digitaaliset palvelut,
työvälineet, työkäytännöt 

Kuntapolitiikat
Työllisyyspalvelut

Työterveyshuolto

Kolmas-neljäs sektori
Kansalaisyhteiskunta

Väestökehitys
Aluerakenne
Työllisyys
Asuminen
Sairastavuus

Palvelujärjestelmä
Palvelutarpeet
Palveluketjut

Monituottajuus

Yhdyspinnat / 
Kuntapolitiikat
Työttömien terveydenhuolto 
Perhekeskus

Pk- ja mikro-sote-yritykset
Suuret sote-palveluyritykset
Järjestöt ja yhdistykset
Säätiöt 

Yhteistyöalueet 
Kunnat

Palvelun-
tuottajat


