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Osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistusta sosiaali- ja
terveysministeriö myöntää vuosina 2020–2023 valtionavustuksia sosiaali- ja
terveydenhuollon kehittämis- ja kokeiluhankkeille sekä toiminnan
käynnistämishankkeille.
Valtioneuvoston asetuksen (16.1.2020) mukaan tällaisia hankkeita ovat:
1) kunkin maakunnan alueen kuntien ja kuntayhtymien yhteinen
perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittämisen hankekokonaisuus,
jolla toimeenpannaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa
(maakunnan hankekokonaisuus);
2) muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämistä tukevat alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävät hankkeet.
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.
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.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman osatavoitteet ovat:
1) palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja
jatkuvuuden parantaminen;
2) toiminnan painotuksen siirtäminen korjaavista palveluista ehkäisevään
ja ennakoivaan työhön;
3) palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen;
4) palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen; ja
5) kustannusten nousun hillitseminen.
Asetuksen arvion mukaisesti Etelä-Pohjanmaalle osoitettavan

valtionavustuksen määrä (4,04%) Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
-hankkeelle olisi n.2,8 M€ vuosille 2020–2022. Muille avustettaville
hankkeille avustusta myönnetään enintään 80 prosenttia hankkeen
valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.
Etelä-Pohjanmaan kuntien sote-kokous (22.10.2019 §16) päätti
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen hallinnoijaksi Seinäjoen
kaupungin. Hankehakemus on valmisteltu yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin kuntien, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Tuki- ja
osaamiskeskus Eskoon, Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen
toimintayksikkö Aksilan sekä Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan
osaamiskeskus SONet BOTNIAn kanssa. Hankevalmistelun
ohjausrakenteena on toiminut Kuntajohtajafoorum, Etelä-Pohjanmaan
SOTE poliittinen ohjausryhmä sekä Etelä-Pohjanmaan SOTE
maakunnallinen asiantuntijaryhmä.
Valmistelussa on hyödynnetty aikaisemman SOTE –valmistelun materiaali
sekä muodostettuja työryhmiä ja käynnissä olevia kehittämishankkeita.
Kuusiokunnat (Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri) ovat tehneet sosiaali- ja
terveyspalveluiden tuottamista koskevan palvelusopimuksen (ns.
kokonaisulkoistussopimus) Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa.
Sopimuksessa on sovittu palveluntuottajan sitoutumisesta sote-uudistuksen
mukaisiin tavoitteisiin, mm. kustannustehokkuuteen, uusien toimintatapojen
ja innovaatioiden mahdollistamiseen sekä lähipalveluiden turvaamiseen.
Edellä mainittujen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen
järjestämisvastuu on Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä
Kuus-Sotella. Kuusiokuntien edustajien kanssa tehdään selvitys alueen
toimijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä hankkeen toteuttamisen aikana
asukkaiden tasavertaisen kohtelun turvaamiseksi. Kuusiokunnat osallistuvat
hankkeeseen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuullisena
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymänä (KuusSoTe).
Hankesuunnitelmassa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen
kehittäminen on koottu kolmeen toimintalinjaan: Tietojohtamisen
vahvistaminen, Kotona asumisen tukeminen sekä Palveluun ja hoitoon
pääsyn varmistaminen. Tarkemmat toimenpiteet on esitetty
hankesuunnitelmassa. Hankkeen tulokset ja vaikutukset on koottu
seuraavasti:
Tuloksia:
- Kiireettömään hoitoon ja palveluun pääsee 7 vuorokaudessa.
- Palvelurakenne mahdollistaa ja tukee kotona asumista, lääkäripäivystys
toimii kotihoidossa, konsultointi etäpalveluna.
- Lasten, nuorten ja perheiden palveluita on saatavilla matalakynnyksisinä
ja arjen ympäristöissä.
- Nuorten psykososiaalinen tuki, näyttöön perustuva menetelmä (IPC), on

käytössä.
- Ennaltaehkäisevät palvelut ovat vahvistuneet.
- Johtaminen perustuu tietoon.
- Riittävän, osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja pysyvyys
on varmistettu.
Vaikutuksia:
- Alueen asukkaat saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelut oikea-aikaisesti ja tasavertaisesti.
- Palveluissa korostuvat jatkuvuus, käytettävyys ja ihmisläheisyys.
- Asukkaat ja asiakkaat ovat osallisina ja osallistuvat palveluiden
kehittämiseen,arviointiin ja tuottamiseen.
- Alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus on
yhdenmukainen, vaikuttava ja vahva.
- Palvelukokonaisuus pystyy ennakoimaan ja vastaamaan
toimintaympäristön sekä väestö- ja palvelutarpeen muutoksiin.
- Kustannusvaikuttavuus on parantunut.
Seinäjoen kaupunginhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 § 98 hyväksynyt
"Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus" -hankehakemuslomakkeen
liitteineen toimitettavaksi Sosiaali- ja terveysministeriölle.
Lisäksi Seinäjoen kaupunki pyytää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin
kuntien sitoumuksen "Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus"
-hankkeeseen osallistumisesta 30.4.2020 mennessä.
Oheismateriaalina on toimitettu Seinäjoen kaupungin lausuntopyyntö
liitteineen.
Kj

Kunnanhallitus päättää, että Lappajärven kunta sitoutuu osallistumaan
"Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus" -hankkeeseen vuosina 2020 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.
Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Sami Alasara. (06) 2412
5611 tai 044 3699 611.

