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§ Selvitys maakunnallisesta sote-kuntayhtymästä

HL/127/04.03.01/2019

Kun Juha Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun päättyi, 
kaikki Kanta-Hämeen kunnat ilmaisivat valmiutensa selvittää maakunnallisen, 
kuntapohjaisen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen 
mahdollisuutta. Selvitys käynnistyi 1.7.2019. Selvityshankkeen projektitoimisto toimii 
Hämeen liitossa.

Selvityksen tavoitteena on ollut, että Kanta-Hämeessä syntyy yhteinen ymmärrys 
maakunnallisen sote-kuntayhtymän toimintamallista, palveluverkosta, organisoinnin 
tavasta ja ohjausmallista. Selvityksen avulla on mahdollista toteuttaa myös tarvittavat 
hallinnolliset toimenpiteet kuntayhtymän käynnistämiseksi, mikäli siihen päätetään 
ryhtyä. Selvityksessä on huomioitu kansalliset toimet sosiaali- ja terveyspalvelujen 
uudistamiseksi.
 
Selvityksen ohjaus on tapahtunut kunnista käsin. Hankkeelle on nimetty 
ohjausryhmä, joka koostuu kuntien ja kunnanhallitusten puheenjohtajista ja 
kunnanjohtajista sekä sairaanhoitopiirin johtajasta ja maakuntajohtajasta. Työn 
asiantuntijaryhmänä eli projektiryhmänä on toiminut Kanta-Hämeen kuntien ja 
kuntayhtymien sosiaali- ja terveysjohtajista koostuva strateginen sote-
kehittämisryhmä.

Selvitys on nyt edennyt loppuraporttivaiheeseen. Raportin mukaan alueen 
väestörakenne ja palvelutarve aiheuttavat jatkossakin kustannusten kasvua. 
Tulevaisuuden palvelutarpeeseen vaikuttaa väestökehitys. Kykymme edistää 
terveyttä ja hyvinvointia ja ehkäistä näihin liittyviä ongelmia muodostuu yhä 
tärkeämmäksi. Sinänsä haasteet kantahämäläisten hyvinvoinnissa ovat hyvin 
samankaltaisia kuin muualla maassa, ja tilanne onkin kiristyvän talouden vuoksi 
kriisiytymässä kaikkialla.

Ikääntyneiden osuuden ennustetaan kasvavan voimakkaasti vuoteen 2030 
mennessä ja demografinen huoltosuhde on Kanta-Hämeessä tällä hetkellä 
korkeampi kuin maassa keskimäärin. Maakunnan kunnissa on myös keskinäisiä eroja 
väestörakenteessa. Tämä on otettava huomioon, kun mietitään, miten palvelut nyt ja 
tulevaisuudessa tuotetaan ja rahoitetaan. Palvelurakennetta on kehitettävä 
aktiivisesti, sillä palvelutarve ja rahoitukselliset ongelmat tulevat lähivuosina vain 
kasvamaan.

Kanta-Hämeessä sosiaali- ja terveyspalveluja järjestetään monin tavoin 
yhteistoiminnassa. Palveluiden järjestämistavat ovat kuitenkin kirjavia, samoin 
kustannusrakenteet ja palveluiden saatavuus. Tämä tarkoittaa, että tarpeet 
maakunnan sisäiseen yhteistyöhön vaihtelevat. Selvää kuitenkin on, että yhteistyötä 
kannattaa tiivistää entisestään. Koko alueen yhteistyökykyä sosiaali- ja 
terveyspalvelujen osalta vaaditaan tulevina vuosina sekä investointitarpeiden että 
kaikille yhteisten palveluiden kehittämistarpeiden vuoksi. Yhteistyöhön kannustavat 
myös kansalliset kehittämistoimet ja hallitusohjelman mukaiset valtionavustushaut.
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Kuntayhtymämallin etuja olisivat kilpailukykyisyys ja mahdollisuus kehittää sotea 
kokonaisuutena. Tämä edellyttää kuitenkin yhteistä ymmärrystä päämääristä. 
Kuntayhtymässä sosiaali- ja terveyspalveluja voidaan tarkastella yhtenä 
kokonaisuutena ja siten vähentää talouden osaoptimointia. Myös henkilöstön 
osaamista ja voimavaroja voitaisiin jakaa entistä paremmin. Keskeinen etu on 
mahdollisuus palveluiden tiiviimpään yhteensovittamiseen. 

Kuntayhtymäselvityksen ohjausryhmä on käsitellyt selvitysvaiheen loppuraportin 
kokouksessaan 4.12.2019 ja hyväksynyt raportin. Ohjausryhmä toivoo nyt, että 
kunnat ja kuntayhtymät esittävät näkemyksensä selvityksen tuloksista ja 
selvityksessä kuvatusta sote-palveluiden yhteistyöstä. 

Lisäksi ohjausryhmä esittää, että kunnat tekevät selvitysvaiheen perusteella 
päätöksen siitä, sitoutuuko kunta kuntayhtymän valmisteluvaiheeseen ja 
valmisteluvaiheen rahoittamiseen selvityksessä esitetyn projektisuunnitelman 
mukaisesti. Tällöin tavoitteena olisi yhteinen sote-kuntayhtymä 1.1.2022 alkaen.

Kanta-Hämeen maakunnallisen sote-kuntayhtymäselvityksen loppuraportti on 
oheismateriaalina.

Asian on valmistellut projektipäällikkö Niina Haake p. 0408696436.

Esitys Mkj: Maakuntahallitus päättää pyytää kunnilta lausunnot.

Käsittely Projektipäällikkö Niina Haake kävi pääosiltaan läpi Kanta-Hämeen maakunnallisen 
sote-kuntayhtäselvityksen loppuraporttia. 

Päätös Maakuntahallitus päätti esityksen mukaisesti.

Jakelu Kanta-Hämeen kunnat ja kuntayhtymät
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