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Kuntien ja kuntayhtymien sitoutuminen sosiaali- ja terveysministeriön 
(STM) sote-uudistuksen valmistelua tukeviin valtionavustushakuihin: 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma ja 
Sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukeva vapaaehtoinen alueelli-
nen yhteistyöhanke 

 
Kunnissa ja kuntayhtymissä on kevään 2020 aikana käsitelty kahta 
valtionavustuskokonaisuutta, joilla Marinin hallitus on käynnistänyt sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistamisen. Kaikki Kanta-Hämeen kunnat ja sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisvastuulliset kuntayhtymät ovat antaneet alustavan 
sitoutumisensa valtionavustushankkeisiin ja niiden hallinnointimalliin. Nyt kuntien ja 
kuntayhtymien käsiteltäväksi tulevat molempien hankkeiden lopulliset 
hankesuunnitelmat. Sosiaali- ja terveysministeriön antaman hakuaikataulun mukaisesti 
kuntien ja kuntayhtymien sitoutumiset hankkeisiin on käsiteltävä ja toimitettava tiedoksi 
Hämeen liittoon 27.5.2020 mennessä. Hämeen liitto toimittaa sitoutumistiedot sosiaali- 
ja terveysministeriölle. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa päätöksensä 
valtionavustuksista kesän 2020 aikana. Koronavirusepidemian vuoksi hakuihin ja 
hakuaikatauluihin voi vielä tulla muutoksia. 
 
Hankesuunnitelmat on valmisteltu Hämeen liiton koordinoimana yhdessä kuntien ja 
kuntayhtymien eri valmistelutyöryhmien sekä sidosryhmien kanssa. Kanta-Hämeen 
ylimmästä sosiaali- ja terveydenhuollon johdosta koostuva strateginen sote-
kehittämisryhmä on hyväksynyt hankesuunnitelmat kokouksessaan 23.4.2020. 
Maakuntahallitus on 9.3.2020 kokouksessaan valtuuttanut Hämeen liiton viraston 
viimeistelemään ja maakuntajohtajan allekirjoittamaan valtionavustushakemukset 
Hämeen liiton nimissä hakuaikojen puitteissa. 
 
Kanta-Häme hakee sosiaali- ja terveysministeriöltä täysimääräisenä (100%) 
valtionavustuksena Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman mukaiseen 
hankekokonaisuuteen 2 611 000 euroa vuosille 2020–2022. Summa vastaa Kanta-
Hämeen laskennallista osuutta valtionavustuksesta. Avustusta jaetaan kansallisesti 
vuonna 2020 70 miljoonaa euroa. 
 
Sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukevan hankkeen osalta Kanta-Häme hakee 
valtionavustusta 5 788 642 euroa. Tästä 1 738 000 euroa koskee usean maakunnan 
yhteishanketta tuotannonohjauksen kehittämiseksi (osa-alue 4) ja josta Kanta-
Hämeeseen haettava valtionavustusosuus on 964 400 euroa. Yhteensä Kanta-
Hämeeseen haettavan valtionavustuksen määrä on kaikki osa-alueet mukaan lukien  
5 015 042 euroa. 
 

Pirjo-Maarit Hellman
Konekirjoitusteksti
KH 19.5.2020 § 78 LIITE 11



 
2 (3) 

 
 

 
 
 
 
 

Valtionavustus sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukevalle hankkeelle kattaa 80 
prosenttia kustannuksista. Kunta- ja kuntayhtymäkohtaiset omavastuuosuudet on 
eritelty liitteeseen 11. Omavastuuosuutta voi korvata myös työpanoksena hankkeelle. 
Yhteensä sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukevana valtionavustuksena jaetaan 
kansallisesti 120 miljoonaa euroa, joista 25 miljoonaa laskennallisesti hankkeen osa-
alueeseen 1. Sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukevan hankkeen valtionavustus 
myönnetään vuosille 2020–2021. Valmistelussa ei kyse ole tulevan sote-uudistuksen 
toimeenpanosta, vaan vapaaehtoisen alueellisen yhteistyön ja yhteisen valmistelun 
tukemisesta. 
 
Lopulliset rahoitus- ja omavastuuosuudet määrittyvät sosiaali- ja terveysministeriön 
avustuspäätösten perusteella. Rahoituspäätösten myötä hallinnoijatahona toimiva 
Hämeen liitto tekee sopimukset kunkin kunnan ja kuntayhtymän kanssa hankkeen 
toteutuksesta ja määräytyvistä rahoitus- ja omavastuuosuuksista. Näin ollen kunta- ja 
kuntayhtymäkohtainen omavastuuosuus voi olla hankesuunnitelmassa esitettyä 
pienempi. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskushankkeen ja sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukevan hankkeen 
valtionapuhakemukset yhtenä kokonaisuutena. Sitoutumispäätökset kannattaa näin 
ollen käsitellä rinnakkain.  
 
Pyydämme lähettämään liitemateriaalin myös kunnan sivistyspalveluihin tiedoksi. 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa on velvoite nuorten 
psykososiaalisten menetelmien saatavuuden parantamisesta. Tätä toteutetaan 
erityisvastuualueella yhteisesti tehtävän suunnitelman perusteella ja kokonaisuuden 
koordinoinnista vastaa TAYS. Kanta-Hämeen perustason ammattilaisia mm. 
oppilashuollosta voidaan tarvittaessa kouluttaa hankerahoituksella nuorten 
psykososiaalisen tuen menetelmien käyttöön. Tarkempi suunnittelu koulutettavista 
henkilöistä tehdään yhdessä kunnan sivistystoimen kanssa.  
 
Pyydämme toimittamaan kuntien ja kuntayhtymien päätökset 27.5.2020 mennessä 
osoitteeseen hameenliitto@hame.fi. Lisätietoja asiassa antaa projektipäällikkö Niina 
Haake, niina.haake@hame.fi p. 040 869 6436.  
 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Niina Haake 
 
 

Liitteet Valtionavustushakemukset liitteineen: 
 
Liite 1  Hankesuunnitelma: Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 

Liite 2  Talousarviolaskelma: Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 

Liite 3  Valtionavustushakemus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman 
mukaiselle hankekokonaisuudelle 

Liite 4  Arviointisuunnitelma: Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskushanke 

Liite 5  Viestintäsuunnitelma: Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskushanke 

Liite 6  Selvitys: Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, Kanta-Häme, Hattulan kunta 
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Liite 7  Hankesuunnitelma: Kanta-Hämeen sote-rakenneuudistuksen valmistelua 
tukeva hanke 

Liite 8  Talousarviolaskelma: Kanta-Hämeen sote-rakenneuudistuksen valmistelua 
tukeva hanke 

Liite 9  Allekirjoitus: Kanta-Hämeen sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukeva 
hanke 

Liite 10  Valtionavustuslomake: Kanta-Hämeen sote-rakenneuudistuksen valmistelua 
tukeva hanke 

Liite 11  Hakuvaiheen organisaatiokohtaiset omavastuuosuudet, Kanta-Hämeen sote-
rakenneuudistuksen valmistelua tukeva hanke 

Liite 12  Sitoumus nuorten psykososiaalisten menetelmien saatavuuden 
parantamiseen, ViVa –hanke. 
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