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MUISTIO
16.9.2019

Satakunnan joukkoliikennetyöryhmän kokous 1/2019
Aika 14.5.2019 klo 13-15

Paikka

Euran kunnanvirasto, Sorkkistentie 10, EURA

Läsnä
Jouko Koivunen

Eura

Mlari Fabig
Olli Rajala

Honkajoki

Jouni Kärki

Pori
Pori
Pyhäranta

Merika Lanne

Nestori Mäkelä
Risto Peltonen
Eetu Elohaka
Markus Kivelä
Soile Koskela

Merikarvia

Rauma (pj)
Ulvila

ELY

ELY (siht)

1 Kokouksen avaus

Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat
Jouko Koivunen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi Euraan ja kävi läpi joukkoliikenteen näkymiä Euran kunnan näkökulmasta. Käytiin tarkemmin läpi kunnan
sivistystoimen kuljetuksia. Eurassa on 470 kuljetusoppilasta ja koulukuljetusten budjetti on n. 1 milj e (sis. alv). Kunta on maantieteellisesti laaja ja koulu-

verkon muutokset (viimeisimpänä Kiukaisten yhtenäiskoulun lakkautus) ovat
kasvattaneet kuljetettavien oppilaiden määrää. Sivistystoimen kuljetukset järjestyvät kaikille avoimella liikenteellä ja loput tilauslinja-autoilla ja takseilla. Tilausajotja taksikuljetukset on juuri kilpailutettu päivähintamallin mukaan. Kuljetuskustannuksia on saatu kilpailutuksilla paremmin hallintaan.
Sivuttiin myös kunnan vastuulla olevien sote-kuljetusten tilannetta. Eurassa
taksien saatavuudessa on lievää vaikeutta. Taksiuudistus ei ole ainakaan

toistaiseksi lisännyt tarjontaa.
Kuljetusten optimointiyritykset ovat olleet yhteydessä Euraan ja tarjonneet
palvelujaan. Eurassa on todettu, että optimointiohjelmistot soveltuvat parhaiten kaupunkiseuduille, ei niinkään niiden ulkopuoliselle alueelle.
Eurassa ei ole vielä kokeiltu koulu-ja sote-kuljetusten yhdistämistä.

Varsinals-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
Liikenne ja infrastruktuuri
Itsenäisyydenaukio 2 Puhelin

PL 236 0292 022 500
20101 TURKU

Sähköposti
klrjaamo.varsinals-suomi@ely-keskus.fi
etuniml.sukunimi@ely-keskus.fi

www.ely-keskus.fl
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2 Edellisen kokouksen muistio 13.12.2018
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio 13.12.2018. Siitä todettua:
• Satakunnan/ Pohjois-Satakunnan hankintakokonaisuuden (Varsinais-

Suomen ELY-keskuksen tarjouskilpailu 2018/2) ensimmäiset liikenteet
käynnistyvät 1.6.2019 ja loput syyslukukauden 2019 alusta. Merikarvia-Pori liikenne käynnistyi poikkeuksellisesti jo 1.3.2019.
• Kaikki Satakunnan pikavuoroliikenne on 1.1.2019 alkaen ollut markkinaehtoista ts. ELY tai kunnat eivät ohjaa rahoitusta siihen.

3 Tilannekatsaus hankituista yhteysväleistä
Satakunnassa vanhan lainsäädännön mukaiset siirtymäajan liikennöintisopimukset ovat olleet melko pitkään voimassa. Viimeisetkin sopimukset päättyvät 31.5.2019. Osa liikenteistä on järjestynyt markkinaehtoisesti ja osa on

hankittu. Käytiin läpi Satakuntaa koskevia ajankohtaisia hankintoja:
Pirkanmaan EL V'-keskuksen tarjouskilpailu 2018/2:
• Huittinen-Sastamala-Tampere: Länsilinjat Oy
Sopimus edellä mainitusta kohteesta on tehty ajalle 1.1.2019-31.12.2021, optiomahdollisuus 1v + 1v.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tarjouskilpailu 2018/2:
• Kankaanpää-Pori, Karvia-Kankaanpää, Jämijärvi-Kankaanpää: Länsilinjat

Oy
• Honkajoki-Kankaanpää: H.P. Matkabussi Oy
• Lavia-Kankaanpää: A. Lamminmäki Oy
• Parkano-Jämijärvi-Kankaanpää: A. Lamminmäki Oy
• Harjavalta-Rauma: Satakunnan Palvelutaksi Oy
• Huittinen-Aetsä-Huittinen: Länsilinjat Oy

• Merikarvia-Pori: H.P. Matkabussi Oy (liikenne poikkeuksellisesti käyntiin jo
1.3.2019)
Sopimukset edellä mainituista kohteista on tehty pääosin ajalle 1.6.201931.5.2022, optiomahdollisuus 1v + 1v. Kankaanpää-Pori liikenteen käynnistämisestä tiedotetaan toukokuussa ja kaikista kohteista uudelleen syyslukukauden 2019 alkaessa. Todettiin että tieto liikenteiden jatkumisesta kannattaa
ilmoittaa ainakin Sataedulle, VVinnovalle, SAMK:ille ja yliopistokeskukselle.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tarjouskilpailu 2019/1
• Merikarvia-Siikainen-Kankaanpää: Aaro E. Mäkelä Oy
• Huittinen-Vuorenmaa-Oripää: Rautaveden Liikenne Oy
Sopimukset edellä mainituista kohteista on tehty ajalle 1.8.2019-31 .5.2022,
optiomahdollisuus 1v+ 1v. Sopimuksille on myönnetty yksinoikeudet.
Pirkanmaan ELY-keskuksen tarjouskilpailu 2019/2:
• Lavia-Sastamala-Punkalaidun: A. Lamminmäki Oy
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« Punkalaidun-Huittinen: Länsilinjat Oy
Sopimukset edellä mainituista kohteista on tehty ajalle 1.8.2019-31.7.2020,
optiomahdollisuus 1v.
Pirkanmaan-ELY-keskuksen tarjouskilpailu 2019/3:
a Kankaanpää-Virrat: A. Lamminmäki Oy
Sopimus kohteesta tehty ajalle 1.8.2019-31.7.2020, optiomahdollisuus 1v.
Satakunnan seuraavat liikennöintisopimukset ovat tulevan vuoden aikana optiosopimusvaiheessa:
• Säkylä-Eura-Rauma (Satakunnan Liikenne Oy). Varsinainen sopimuskausi 1.1.2017-31.12.2019. Optiomahdollisuus 1v+1v+1v. Optiokysely
on käynnissä.
8 Uusikaupunki-Pyhäranta-Rauma (TLO Oy). Varsinainen sopimuskausi
1.6.2017-31.5.2020. Optiokyselyt käynnistyvät lähempänä vuodenvaihdetta.
ELY-keskuksen toiminta-alueella Satakuntaa koskevia kilpailutuksia ei ole
toistaiseksi suunnitteilla.

4 Hankintoihin liittyvät sopimukset
Kerrattiin hankintoihin liittyvät sopimuskuviot:
ELY-keskus kilpailuttaa sen toimivalta-alueeseen kuuluvan liikenteen ja sen
seurauksena ELY solmii liikenteenharjoittajan kanssa liikennöintisopimuksen
sovitulle ajalle.

ELY rahoittaa hankittuja liikenteitä yhteistyössä kuntien kanssa. ELYja kunnat solmivat keskenään ostokustannusten jakosopimuksen. ELY maksaa liikennöintikorvauksen liikenteenharjoittajille automaattisesti kerran kuukaudessa. Kuntien osuus hoituu laskutuksen kautta, liikenteenharjoittaja laskuttaa
kuntia kerran kuukaudessa. ELY ilmoittaa sopimuksen alkaessa kuukausierien määrät, jotta kaikkien osapuolien olisi helpompaa seurata sopimuksen

laskutusta. ELY myös ilmoittaa indeksimuutokset kaikille sopimusosapuolille.

Kausilippu/ seutulippu
Edellisessä joukkoliikennetyöryhmän kokouksessa 13.12.2018 käytiin läpi
seutulipun tilannetta. Seutulipun voimassaolosta on keskusteltu muutaman
vuoden aikana useampaan otteeseen.

Viime kokouksessa todettiin, että subvention välittymisen (ja sitä kautta kuntiin tulevien Matkahuollon laskujen) pitäisi pikkuhiljaa loppua, koska valtaosa
vanhan lainsäädännön mukaisista siirtymäajan liikennöintisopimuksista päättyy 31.5.2019 mennessä. Subvention välittyminen on kytköksissä siirtymäajan
liikennöintisopimuksissa sovittuihin maksumenettelyihin.
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Subvention välittymisen päättyminen ei välttämättä tarkoita sitä, että seutulippu tuotteena poistuisi käytöstä, vaan sitä että subventiolaskuja ei pitäisi enää
välittyä. Seutulippu voi jäädä käyttöön siten, että subvention välittyminen
päättyy. Tällöin liikenteenharjoittaja saa matkasta vain asiakkaan maksaman
osuuden ja kunnan sekä valtion maksama lisäkorvaus jää pois.

Käytännössä on ilmennyt, että subventiolaskuja (pääosin pienehköjä) tulee
kuntiin edelleen. Kunnat ovat olleet ihmeissään, mistä laskut muodostuvat.
Laskuja muodostuu mm. seuraavien seikkojen takia:
a Porin toimivaltaisen viranomaisen alueella (Pori, Ulvila, Nakkila, HarJavalta, Kokemäki) on vielä voimassa liikennöintisopimuksia, joissa

kausilippuna on seutulippu vanhoilla subvention välityskuvioilla. Tästä
seuraa tilanteita, joiden seurauksena subventiolaskuja edelleen muodostuu. Jos vaikka Merikarvialla asuva henkilö matkustaa seutulipulla
välin Merikarvia-Pori, matkasta ei välity subventiota. Merikarvia-Pori
välin osalta on kilpailutuksessa todettu, että subventio ei enää saa välittyä. Jos samaisella seutulipulla tekee jatko-ja vaihtomatkan Porin viranomaisen alueella, matkasta tulee Merikarvian kunnalle subventiolasku. Porin viranomainen tekee ratkaisuja kausilippujen suhteen
lähiaikoina.
• ELY-joukkoliikenneviranomaisen alueella on vielä muutamia liikennekohteita, joissa kausilippuna on seutulippu. Näissä sopimuksissa sub-

ventio välittyy, mutta se vähennetään jälkikäteen yrittäjältä. Satakunnassa sopimuksia on yksi:

Satakunnan Liikenne Oy/ KÄYTTÖ-602595 Rauma-Eura-Säkylä

Edellisessä kokouksessa todettiin, että Matkahuollon palvelusopimusta ei
välttämättä tarvitse irtisanoa, koska subventio ei saisi enää välittyä uusista
sopimuksista. Käytännössä on kuitenkin ilmennyt, kuten edellä on kuvattu, etta subventiolaskuja menee kuntiin, jos matka on tehty Porin toimivaltaalueella tai Rauma-Eura-Säkylä -välillä. Subventiot poistuvat kokonaan vasta, kun kunnat irtisanovat kunnan ja Matkahuollon välisen palvelusopimuksen.

Todettua^
Matkahuollon palvelusopimuksissa on 3 kuukauden irtisanomisaika. Jos seutulipun subvention välittyminen halutaan päättymään esim. 31.12.2019, sopimukset täytyy irtisanoa 30.9.2019 mennessä.
Kunnat voivat irtisanoa sopimuksen, mikäli ne haluavat irtautua seutulipusta

kokonaan. Samalla on hyväksyttävä, että kunnan asukkailta päättyy jatko-ja
vaihtomatkaoikeus. Tämä luonnollisesti tuojankin verran asiakaspalautetta,
mikäli vaihtomatkoja on tehty. Porin toimivaltaiseen viranomaiseen kuuluvat
kunnat eivät voi irtisanomista tehdä, koska nykyiset sopimukset ovat voimassa. Samoin Rauma, Eura ja Säkylä eivät voi irtisanoa seutulippua, koska se

on käytössä liikennöintisopimuksessa KÄYTTÖ-602595.
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Kunnat voivat myös odottaa sopimuksen irtisanomisen kanssa siihen saakka,
kunnes Porin toimivaltaisen viranomaisen kausilippukuvio on selvillä. Samassa yhteydessä ELYja kunnat voivat neuvotella Porin viranomaisen kanssa
jatko- ja vaihtomatkojen toteutusvaihtoehdoista ja niistä maksettavista korvauksista. ELYei maksa yksin ko. kustannuksia, vaan sen täytyy olla ELY:n
ja ns. lähtökuntien yhteinen rahoituspäätös.
Seutulippukysymyksen läpikäyntiä on jatkettava seuraavassa kokouksessa.
Tilanne on asiakkaiden kannalta epäselvä.

6 Kuntien ja joukkoliikenneviranomaisten ajankohtaiset
Eura
® Euran kunta on tyytymätön Rauma-Eura-Huittinen välin markkinaehtoiseen tarjontaan. Rauma-Huittinen väliltä lakkautettiin 1.1.2019 alk.

puolet aiemmin ajetuista vuoroista. Nykyisillä yhteyksillä ei pysty käymaan työtilaisuuksissa Helsingissä. Helsinkiin pääsee vasta yhdeksitoista.

Rauman viranomainen

o Tarjouskilpailuissa on ollut hyvin tarjoajia ja kaupungin alueelle on tullut uusia yrittäjiä.
B Siirrytty käyttämään pienempää kalustoa.
Porin viranomainen
a Pori-Ulvila ja Pori-Nakkila-Harjavalta-Kokemäki yhteydet ovat menossa kilpailuun. Nykyinen sopimus päättyy 8.8.2020. Myös 10 % osuus
paikallisliikenteestä menossa kilpailuun. Muuta osuutta hoitaa Porin

Linjat Oy.
® Asiointiliikenteitä on lakkautettu.

7 Muut asiat

Kuulumiset Satakunnan liikenteenharjoittajatilaisuudesta 2.4
Porin seudullinen viranomainen ja ELY järjestivät Satakunnan liikenteenhar-

joittajille infotilaisuuden 2.4.2019 Porissa. Tilaisuuksia pidetään 1-2 krt/vja
niissä kerrotaan liikenteenharjoittajille ajankohtaisia lainsäädäntöön, hankintöihin ja paikallisviranomaisten toimintaympäristöön liittyviä asioita. Tällä kertaa keskustelussa oli erityisesti:
» lippu- ja maksujärjestelmien ID-pohjaisuusvaatimukset
o seutulipun jatko ja vaihtomatkat Porin alueella
« mahdollisen korvaavan kausilipun vaihtoehdot
Ns. Puhtaan kaluston direktiivi
Euroopan parlamentti tulee vahvistamaan direktiivin puhtaiden ja energiate-

hokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä 2009/33/EY. Jäsenmailla tulee olemaan 24 kk aikaa saattaa direktiivin vaatimukset voimaan
kansallisesti.
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Direktiivi koskee julkisen sektorin (on vielä epäselvää, koskeeko myös peruskuntien hankintoja) uusia ajoneuvo-ja palveluhankintoja. Direktiivi tuo vaati-

muksia a) henkilö-ja pakettiautoille b) raskaalle kalustolle (N2, N3) ja c) linjaautoille.
Puhtaan linja-auton määritelmä direktiivin mukaan on 'Ajoneuvo joka kulkee
biopolttoaineella, sähköllä, kaasulla tai vedyllä'. Kaikista uusista hankinnoista
vuoteen 2025 loppuun mennessä 41 % ja vuoden 2025 jälkeen 59 % tulee olla puhtaita ajoneuvoja. Hankintaosuudesta 50 % tulee olla täyssähköbusseja.
Kuntaliitto on ottanut kantaa direktiivin toimeenpanoon 1.6.2019.
Kuntia pidetään ajan tasalla kansallisen lainsäädännön etenemisestä.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma
LVM työstää yhteistyössä eri viranomaisten kanssa 12 vuotista valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Suunnitelmassa esitetään liikennejärjestelmää koskevat yleistavoitteet ja toimenpide-ehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi. Tieliikenteen puolelta suunnitelma koskee maanteitä, katuverkkoa

(huom!) ja yksityisteitä.
Traficomin selvitys vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen taksimatkojen toimivuudesta
Traflcom on yhteistyössä Kuntaliiton kanssa kysellyt rajatulta kuntajoukolta,
miten uusi liikennepalvelulaki on näyttäytynyt kunnissa ja onko kuntien mielestä lakimuutoksen vaikutukset näkyneet sote-kuljetusten toimivuudessa.

Risto Peltonen toimitti sähköpostilla kyselyn tulokset 27.5.2019 Satakunnan
joukkoliikennetyöryhmän jäsenille.
8 Seuraava kokous
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi Ulvilassa. Päivämääräksi sovittiin alustavasti ti 29.10.2019. Huom! Päällekkäisten tilaisuuksien takia kokous siirret-

tiinpidettavaksi6.11.2019.

JAKELU
Satakunnan kuntien edustajat
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Lausuntopyyntö

15.10.2019 VN/8546/2019
VN/8546/2019-STM-1
Jakelussa mainitut

Valtioneuvoston asetus sosiaali-ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista
vuosina 2020-2023
Sosiaali-ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausunnot luonnoksesta
valtioneuvoston asetukseksi sosiaali-ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista
vuosina 2020-2023. Myös muut kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa asiassa lausuntonsa.
Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelman mukaan käynnistetään tulevaisuuden sosiaali-ja
terveyskeskusten kehittämisohjelma. Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskus -ohjelman
tarkoituksena on kehittää laaja-alainen sosiaali-ja terveyskeskus, josta ihminen saa palvelunsa
sujuvasti ja avun yksilöllisiin tarpeisiin. Se nivoutuu yhteen sote-rakenneuudistuksen kansallisen ja
alueellisen valmistelun kanssa. Maakunnittaiset kehittämis-ja käyttöönottohankkeet ovat olennainen
osa tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskus -ohjelmaa. Nämä hankkeet on tarkoitus rahoittaa
valtionavustuksilla.
Lausuntopyynnön kohteena olevalla luonnoksella valtioneuvoston asetukseksi on tarkoitus säätää
valtionavustuksista kahden tyyppisille kehittämis-ja käyttöönottohankkeille. Ehdotettavat säännökset
koskevat hankkeille myönnettävän valtionavustuksen hakemiseen ja maksamiseen liittyviä
menettelyjä. Asetus tarkentaisi avustuksen myöntämisen edellytyksiä ja menettelyä sekä rajaisi
avustuspäätösten tekoon liittyvää yhteiskunnallista tarkoituksenmukaisuusharkintaa.
Lausuntoaikaa on 5.11.2019 saakka. Lausuntoja pyydetään ensisijaisesti antamaan
lausuntopalvelun kautta osoitteessa: https://www.lausuntoDalvelu.fi.
Mikäli toimitatte kirjallisia kommentteja suoraan sosiaali-ja terveysministeriöön, pyydämme
lähettämään ne osoitteeseen kirjaamo@stm.fija lisäämään asianumeron VN/8546/2019. Kaikki
lausunnot ovat julkisia.
Lausuntopyyntöjä materiaalit löytyvät myös internet-osoitteesta: httDS.V/stm.fi/lausuntopvynnotja
hankeikkunasta osoitteesta https;//stm.fi/hankkeet hankenumerolla STM107:00/2019.

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet
Postal Address Office Telephone Fax e-mait, internet

Sosiaali-ja terveysministeriö Meritullinkatu 8 029516001 0295163415 kirjaamo@stm.fi
PL 33 Helsinki +35829516001 +358295163415 stm.fi
00023 Valtioneuvosto
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Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat:
Kalle Tervo, hallitusneuvos, p. 0295 163 045, s-posti kalle.tervo@stm.fi
Pasi Pohjola, osastopäällikkö, p. 0295 163 585, s-posti pasi.pohjola(a?stm.fi
Kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset:
Krista Björkroth, suunnittelija, p. 0295 163 403, s-posti krjsta.biorkr^th(53stm.fi

Osastopäällikkö

Hallitusneuvos Kalle Tervo

Liitteet 1a. Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden
valtionavustuksista vuosina 2020-2023 asetuksen pääpiirteet, muistioluonnos 24.9.2019
2a. Luonnos valtioneuvoston asetukseksi sosiaali-ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden
valtionavustuksista vuosina 2020-2023
Jakelu Helsingin kaupunki
Turun kaupunki
Tampereen kaupunki
Oulun kaupunki
Jyväskylän kaupunki
Vaasan kaupunki
Iisalmen kaupunki
Pietarsaaren kaupunki
Hollolan kunta
Imatran kaupunki
Inarin kunta
Ilomantsin kunta
Karvian kunta
Suomussalmen kunta

Mäntyharjun kunta
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote)
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siunsote)
Keski-Uudenmaan sosiaali-ja terveyspalvelut (Keusote)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Vaasan sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
Kärkulla samkommun
Etelä-pohjanmaan erityishuoltopiiri
Kuntaliitto

Hyvinvointialan liitto
Suomen yrittäjät
Soste
Juko
Kuntatyönantajat
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Oikeusministeriö
Valtiovarainministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
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Tiedoksi Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
Perhe-ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

Kansliapäällikkö Kirsi Varhila

Sosiaali-ja terveysministerin sihteeri, valtiosihteeri ja erityisavustajat
Perhe-ja peruspalveluministerin sihteeri, valtiosihteeri ja erityisavustajat
STM osastot

STM kirjaamo

SOSIAAU-JA

TERVEYSMSNtSTERtO
Esittelymuistio

Liite l

Hallitusneuvos Kalle Tervo
Luonnos 11.10.2019

LUONNOS

VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMISHANKKEIDEN
VALTIONAVUSTUKSISTA VUOSINA 2020 - 2023

1. Yleistä
Pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaan käynnistetään
tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisohjelma. Tulevaisuuden
sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tarkoituksena on kehittää laaja-alainen
sosiaali- ja terveyskeskus, josta ihminen saa palvelunsa sujuvasti ja avun
yksilöllisiin tarpeisiin. Se nivoutuu yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon
rakenneuudistuksen kansallisen ja alueellisen valmistelun kanssa.
Maakunnittaiset kehittämis- ja kokeiluhankkeet sekä toiminnan
käynnistämishankkeet ovat olennainen osa tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelmaa. Nämä hankkeet on tarkoitus rahoittaa
valtionavustuksilla. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmalle ei ole
suunnattu erillistä rahoitusta, vaan ohjelman toteutuksen edellyttämä rahoitus
muodostuu pääosin STM:n peruspalveluiden kehittämiseen kohdentuvasta
rahoituksesta (momentilta 33.60.39). Kokoamalla yhteen
hallitusohjelmakirjausten mukaista kyseisen momentin rahoitusta on
mahdollista saavuttaa synergiaetua ja varmistaa laaja-alaisen Tulevaisuuden
sosiaali-ja terveyskeskuksen synty kaikissa maakunnissa.
Ehdotettavassa asetuksessa säädettäisiin valtionavustuksista kahden tyyppisille
kehittämis- ja käyttöönottohankkeille. Ensinnäkin asetuksessa säädettäisiin
laajojen maakunnittaisten hankkeiden avustuksista. Asetuksessa määriteltäisiin
näille hankkeille myönnettävän avustuksen maakunnittaiset enimmäismäärät.
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaisi valtion talousarvioon varatun
määrärahan puitteissa näille hankkeille avustuksina jaettavissa olevan
enimmäismäärän. Tästä enimmäismäärästä määriteltäisiin haettavissa oleva
osuus kunkin 18 maakunnan alueelle. Näin mahdollistettaisiin Tulevaisuuden
sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteita tukevien kehittämishankkeiden
käynnistyminen kaikilla alueilla. Maakuntakohtaiset enimmäismäärät
perustuisivat 25 prosentin tasasuuruiseen osuuteen sekä 75 prosentin
osuuteenjoka määräytyisi maakunnittain suhteessa alueiden asukaslukuun.
Toiseksi asetuksessa säädettäisiin avustuksista muille sosiaali- ja
terveydenhuollon kehittämishankkeille. Näitä avustuksia eivät koskisi
asetuksessa määriteltävät maakunnan hankekokonaisuuksia koskevat erityiset
edellytykset. Asetuksella täsmennettäisiin valtionavustuksen myöntämisen
yleisiä edellytyksiä sekä avustuksen haun ja myöntämisen menettelyä.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman avustusten haun on
tarkoitus käynnistyä vuoden 2019 loppuun mennessä. Muita asetuksella
myönnettäviä avustuksia voisi tulla haettavaksi samaan aikaan. Avustuksia voisi
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2. Valtioneuvoston toimivalta
Valtionavustuslaki (688/2001) on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja
menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustuksia.
Valtionavustuslain 8 §:n nojalla tarkempia säännöksiä lain soveltamisalaan
kuuluvan valtionavustuksen talousarvion mukaisesta myöntämisestä,
maksamisesta ja käytöstä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella. Valtion
talousarviosta annetun lain (423/1988) 7 c §:ssä todetaan, että tarkempia
säännöksiä määrärahan talousarvion mukaisesta käyttämisestä voidaan antaa
valtioneuvoston asetuksella.

3. Asetuksen yksityiskohtaiset perustelut
1 § Avustettavat hankkeet. Asetuksen perusteella sosiaali-ja terveysministeriö
voisi myöntää valtionavustuksia vuosina 2020-2023 kehittämis- ja
kokeiluhankkeille sekä toiminnan käynnistämishankkeille. Asetusta
sovellettaisiin myönnettyjen avustusten hallinnointiin liittyviin tehtäviin vielä
vuoden 2023 jälkeenkin, vaikkei uusia avustuksia enää myönnettäisi. Asetuksen
perusteella voitaisiin myöntää avustuksia kahden tyyppisille hankkeille.
Ensinnäkin avustusta myönnettäisiin kunkin maakunnan alueen kuntien ja
kuntayhtymien yhteiselle hankekokonaisuudelle (maakunnan
hankekokonaisuus), jossa kehitetään perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon
toimintaa ja jolla toimeenpannaan pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman
mukaista Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskus-ohjelmaa (1 mom. 1 kohta).
Toiseksi avustusta myönnettäisiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä
tukeville alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittäville hankkeille (1 mom. 2
kohta). Nämä hankkeet voisivat olla maakunnan laajuisia, mutta ne voisivat olla
myös yksittäisen kunnan tai kuntayhtymän taikka useamman kunnan tai
kuntayhtymän yhteisesti toteuttamia hankkeita. Kaiken avustettavan toiminnan
tavoitteena tulisi olla toiminnan kehittäminen joko kokonaan uusia

toimintamalleja kehittämällä tai ottamalla käyttöön muualla jo kehitettyjä hyviä
käytänteitäja toimintamalleja.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman toimeenpano alueilla olisi
tarkoituksenmukaisinta toteuttaa maakunnan laajuisina yhteishankkeina.
Maakuntajaon perusteet on määritelty maakuntajakolaissa (1159/1997).
Maakunnat ja niihin kuuluvat kunnat on määritelty maakuntajakolain nojalla
annetussa valtioneuvoston päätöksessä (100/2015). Nyt säädettäväksi
ehdotetussa asetuksessa maakunnalla tarkoitettaisiin maakuntajakolain
(1159/1997) ja sen nojalla maakunnista annetun valtioneuvoston päätöksen
(978/2019) 1 §:n mukaista maakuntaa (2 mom.). Tämä tarkoittaisi muun muassa
sitä, että jo vuonna 2020 avustusten myöntämisharkinnassa maakunnan alue
määräytyisi maakunnista annetun, vuoden 2021 alusta voimaan tulevan uuden
valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. Tällöin hankealueet noudattelisivat sitä
aluejakoa, jonka pohjalle sosiaali-ja terveydenhuollon järjestämisen rakennetta
valmisteltiin pääministeri Juha Sipilän hallituskaudella, Näille alueille on
valmistelun aikana muodostunut yhteistyörakenteita ja toimintamalleja, joita
hankkeiden toteuttamisessa voitaisiin hyödyntää. Valtioneuvoston päätöksen
(978/2019) 1 §:ssä ei mainita Ahvenanmaan maakuntaa, eikä ehdotettavassa
asetuksessa maakunnalla siis tarkoitettaisi Ahvenanmaan maakuntaa.
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1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut kehittämishankkeet voisivat liittyä muun
muassa jonkin tietyn asiakasryhmän tai palvelu kehittämiseen. Avustuksilla
voitaisiin tukea monipuolisesti pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman
mukaisten sosiaali-ja terveydenhuoltoon liittyvien tavoitteiden toimeenpanoa.
Asetus mahdollistaisi avustusten myöntämisen monenlaisille hankkeille ja
määrittelisi näille yhteiset avustuksen myöntämiseen ja käyttöön liittyvät ehdot.
2 § Valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset. Pykälässä
määriteltäisiin valtionavustuksen myöntämisen tarkemmat edellytykset.
Aiemmin sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimissa Sosiaali- ja
terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) hankkeissa (vuosina
2008 - 2015) ja hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeissa (vuosina 201 6 - 2018)
avustuksia on myönnetty vastaavan tyyppiset edellytykset täyttäville
hankkeille. Asetuksen sanamuoto vastaisi pitkälti sosiaali- ja terveydenhuollon
kehittämishankkeiden valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen
(183/2012) 1 §:n 2 momentin muotoilua avustettavista hankkeista sekä
kyseisessä asetuksessa säädettyjä avustuksen myöntämisen edellytyksiä.
Asetuksessa säädetyn lisäksi avustusten myöntämistä koskisivat
valtionavustuslaissa (688/2001) säädetyt edellytykset. Kaikkien avustettavien
hankkeiden tulisi olla tarpeellisia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi ja
niiden tulisi tukea palveluiden kehittämistä ja tehostamista, hyvien käytäntöjen
levittämistä sekä toimintatapojen uudistamista. Kaikissa hankkeissa toiminnan
kehittämisen tulisi siis olla keskiössä. Valtionavustuksia ei voisi kohdentaa
sellaiseen hankkeeseen tai hankkeen osaan, jonka toimenpiteet koostuisivat
yksinomaan lainsäädännössä erikseen määriteltyjen valtionosuustehtävien
järjestämisestä, ja jossa toimilla ei olisi liityntää hankkeen kokeilu- ja
kehittämistyöhön tai uusien toimintamallien käyttöönottoon.
Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaisesti hoitotakuuta
tiukennetaan perusterveydenhuollossa niin, että jatkossa kiireettömässä
tapauksessa hoitoon pääsisi viikon (7 vuorokauden) sisällä hoidon tarpeen
arvioinnista. Tiukentuvan hoitotakuun vuoksi kuntien ja kuntayhtymien on jo
ennalta ryhdyttävä hoitoonpääsyä parantaviin kehittämistoimiin ja otettava
käyttöön uusia toimintamalleja. Osassa kunnista tarpeen voivat olla myös
hankkeistetut jonojen purkutoimet. Jonojen purku edellyttää hetkellisesti
enemmän kapasiteettia kuin lyhentyneiden jonojen ylläpito. Silloin kun
jononpurkutoimet kytkeytyisivät kehittämis- ja kokeilutoimiin tai uusien
toimintamallien käyttöönottoon, voitaisiin näitä toimia rahoittaa
valtionavustuksella. Kiireettömän hoidon saatavuuden parantamiseen
tähtääviä kokeilu- ja kehittämistoimia voisivat olla muun muassa sosiaali- ja
terveydenhuollon eri ammattiryhmien osaamisen ja työpanoksen
yhdistäminen uudella tavalla ja ammattiryhmien välisen työnjaon
kehittäminen; sosiaalihuollon ohjauksen ja neuvonnan ja asiakaslähtöisen
palveluohjauksen saavutettavuuden parantaminen terveyspalvelujen
yhteydessä; toimintamallit erityistason konsultaatioiden lisäämiseen
perustasolla; toimet yleislääkäreiden työpanoksen suuntaamiseksi
nimenomaan lääketieteellistä osaamista vaativiin tehtäviin; omahoidon
vahvistaminen; sähköisten palveluiden kehittäminen; muutokset
ammattilaisten oman työn suunniteluun ja työtapoihin; kysynnän

vähentäminen esimerkiksi ottamalla käyttöön ja hyödyntämällä

4/11
pitkäaikaissairaiden hoitosuunnitelmia sekä yksilöllisiä hoito-ja kontrollivälejä;
uudenlaisten varasuunnitelmien luominen poissaoloja ja kysyntäpiikkejä
varten; hukkatyön vähentäminen; sekä vapaan hoitoonpääsyn toimintamallien
kehittäminen, esimerkiksi kaikille käyttäjille avoimen ajanvarausjärjestelmän
kokeileminen. Osana näitä toimia voitaisiin hoitojonoja lyhentää
hankkeistetusti esimerkiksi lisäämällä väliaikaisesti terveyskeskuksen

henkilöstön lisä- ja ylityötä; palkkaamalla väliaikaista lisähenkilöstöä;
hankkimalla palveluita ostopalveluina tai palvelusetelillä tai muulla tavoin; sekä
pidentämällä terveyskeskuksen aukioloaikoja. Kehittämistoimilla ja
kertaluonteisella hankkeistetulla hoitojonon lyhentämisellä valmistauduttaisiin
myös sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen ja palveluiden
järjestämisvastuun siirtoon maakunnille. Valtionavustuspäätöksissä ja
avustusten käytön valvonnassa varmistettaisiin, että rahoitusta käytetään
nimenomaisesti kehittämis- ja kokeilutoimiin sekä uudenlaisen toiminnan
käynnistämistoimiin eikä avustus kanavoituisi normaalien
valtionosuustehtävien hoitamiseen.
Pykälän 2 kohdan mukaan valtionavustuksella rahoitettavilla hankkeilla tulisi
olla kiinteä yhteys julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Hankkeen tulisi
kohdentua suoraan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön työhön ja
sen kehittämiseen. Tarkoituksena ei olisi rahoittaa esimerkiksi sosiaali- ja
terveydenhuollon tutkimusta. Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman
mukaisesti paraikaa valmisteilla olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon
rakenneuudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen
kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille. Nyt säädettäväksi ehdotetun
asetuksen 2 §:n 3 kohdan mukaan valtionavustuksen myöntämisen
edellytyksenä olisi, että hankkeessa otetaan huomioon valtakunnalliset sosiaalija terveydenhuollon rakenneuudistusta koskevat linjaukset. Hankkeiden tulisi
myös toiminta-aikanaan ottaa huomioon rakenneuudistusta koskevat
linjaukset ja pitää huolta siitä, että hanketyön tulokset ovat täysimääräisesti
hyödynnettävissä myös tulevassa rakenteessa.
Ihmisten terveys ja sosiaalinen hyvinvointi ovat asioita, jotka tulee ottaa
huomioon kaikessa julkisessa toiminnassa, ei ainoastaan kunnan sosiaali- ja
terveyspalveluissa. Sen vuoksi valtionavustuksella tuettavissa hankkeissa tulisi
pykälän 3 kohdan mukaan ottaa huomioon myös tarvittava poikkihallinnollinen
yhteistyö. Hankkeiden tulisi olla 4 kohdan mukaan tuloksellisia ja laaja-alaisesti
hyödynnettäviä. Näin ollen hyväksyttäväksi ei voisi tulla esimerkiksi hanke,
jonka tavoitteena olisi vain yhden kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja
terveydenhuollon toiminnan tehostaminen tai jonkin yksittäisen
toimintayksikön toiminnan uudistaminen.
3 § Maakunnan hankekokonaisuuden avustuksen myöntämisen edellytykset.
Pykälässä määriteltäisiin 1 § 1 momentin 1 kohdan mukaiselle maakunnan
hankekokonaisuudelle myönnettävän avustuksen erityiset edellytykset.
Avustusta voitaisiin myöntää vain yhdelle maakunnan hankekokonaisuudelle
kussakin maakunnassa. Aluejaosta olisi mahdollista poiketa, jos sille on
erityinen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja kehittämiseen liittyvä
perusteltu syy.
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Maakunnan hankekokonaisuudelle suunnattavan avustuksen edellytyksenä
olisi, että osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu asukasluku on
vähintään 80 prosenttia maakunnan tai 1 momentin mukaisin erityisin
perustein muulla tavoin määritellyn alueen asukasluvusta (2 mom. 1 kohta).
Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskus-ohjelmassa vahvana lähtökohtana on,
että hankkeet kattaisivat koko hankealueen. Asetuksen tasolla edellytettäisiin
kuitenkin asukasluvan perusteella laskettavaa vähintään 80 prosentin
kattavuutta. Sadan prosentin kattavuuden edellyttäminen voisi johtaa
tilanteeseen, jossa yksittäisen kunnan haluttomuus osallistua hankkeeseen
estäisi avustuksen myöntämisen.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaa toimeenpanevien

hankkeiden tulisi edistää kaikkia pykälän 3 momentissa lueteltuja ohjelman
osatavoitteita (2 mom. 2 kohta). Jotta hanke voisi aidosti edistää kaikkia
ohjelman tavoitteita, sen tulisi olla alueellisesti kattava ja kehittämistoimien
tulisi kohdistua monipuolisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sosiaali- ja
terveysministeriö tulee vuoden 2020 alussa käymään keskustelut kunkin
maakunnan alueella hankkeiden suunnitteluun osallistuvien tahojen kanssa.
Keskustelujen toteutuksessa hyödynnetään soveltuvin osin pääministeri Juha
Sipilän hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa kehitettyä
maakuntaneuvotteluiden mallia. Keskusteluissa ministeriö ja maakunnan
alueen edustus käyvät läpi kuvan alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden
kokonaisuudesta sekä keskeisistä kehittämistarpeista. Keskusteluissa
hyödynnetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottamaa aluekohtaista
asiantuntija-arviota. Näiden keskustelujen yhtenä tavoitteena on varmistaa,
että käynnistyvät hankkeet toteuttavat kaikkia Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelman osata voitte itä. Keskusteluissa todetut
kehittämistarpeet tulisi ottaa huomioon hankesuunnitelmissa.
Hankesuunnitelma tulisi käsitellä sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa
sote-uudistuksen johtoryhmässä, joka toimii Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelman ohjausryhmänä (2 mom. 3 kohta). Hankehakemusten
saavuttua sosiaali- ja terveysministeriöön Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
kävisi hankesuunnitelmat läpi ja laatisi niistä arvionsa. Tämän jälkeen
hankesuunnitelmat esiteltäisiin sote-uudistuksen johtoryhmälle. Johtoryhmä
arvioisi muun muassa sitä, toteuttaako hanke kaikkia Tulevaisuuden sosiaali-ja
terveyskeskus -ohjelman osata väitteitä ja onko alueelliset kehittämistarpeet
huomioitu riittävästi. Johtoryhmän kanta otettaisiin huomioon sosjaali- ja
terveysministeriössä avustuspäätöksiin liittyvässä harkinnassa. Vastaavaa
hankekokonaisuuksien koordinoinnista vastaavan johtoryhmän käsittelyä on
edellytetty myös Kaste-hankkeiden ja hyvinvoinnin ja terveyden
kärkihankkeiden avustuksia koskevissa asetuksissa (ks. valtioneuvoston asetus
sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista,
183/2012, ja valtioneuvoston asetus hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeille
vuosina 2016-2018 myönnettävistä valtionavustuksista, 583/2016).
Pykälän 3 momentissa lueteltaisiin Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelman osatavoitteet, joita ovat 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
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monialaisuuden ja yhteentoimivuuden varmistaminen ja 5) kustannusten
nousun hillitseminen. Tavoitteiden toteuttamiseksi hankkeiden tulisi edistää
laajasti pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa kuvattuja Tulevaisuuden
sosiaali-ja terveyskeskuksiin kuuluvia palvelumuotoja.
4 § Valtionavustuksen määrä. Pykälässä säädettäisiin myönnettävän
valtionavustuksen määrästä sekä maakuntien hankekokonaisuuksille
myönnettävän avustuksen alueittaisista enimmäismääristä. 1 momentin
mukaan valtionavustus maakunnan hankekokonaisuudelle myönnettäisiin
täysimääräisenä hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviin kustannuksiin.
Muille avustettaville hankkeille avustusta myönnettäisiin enintään 80 prosenttia
hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista. Valtionavustuslain
lähtökohtana on eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta, että valtionavustusta ei
myönnettäisi täysimääräisenä. Valtionavustuslain 6 §:n mukaan valtionavustus
voidaan kuitenkin myöntää täysimääräisenä, mikäli tämä on välttämättömistä
ja perustelluista syistä tarpeen valtionavustuksen myöntämisen tavoitteiden
saavuttamiseksi. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman

valtionavustuksien tavoitteiden saavuttamiseksi avustuksen myöntäminen
täysimääräisenä olisi välttämätöntä. Valmisteilla oleva sosiaali- ja
terveydenhuollon rakenneuudistus ja sen lähtökohta järjestämisvastuun
siirtämisestä kuntaa suuremmille alueille vaikuttavat oleellisesti kuntien
valmiuteen panostaa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyöhön.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kehittämistoimissa
lähtökohtana olisi maakunnan alueen laajuinen koordinoitu
yhteiskehittäminen. Kehittämistoimilla varauduttaisiin osaltaan sosiaali- ja
terveydenhuollon rakenneuudistukseen. Kattavien alueellisten hankkeiden
syntyminen olisi olennaista valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon
kehittämisen kannalta. Omavastuuosuuden edellyttäminen Tulevaisuuden
sosiaali-ja terveyskeskus-ohjelman valtionavustuksissa heikentäisi olennaisesti
kuntien kannusteita osallistua hankkeeseen ja vaarantaisi näin laajojen koko
hankealueiden kattavien yhteisten kehittämistoimien toteuttamisen. Muiden
kuin maakunnittaisiin hankekokonaisuuksiin myönnettävien avustusten osalta
ei olisi yhtä painavia perusteita poiketa valtionavustuslain pääsäännöstä.
Näiden hankkeiden osalta avustusta voitaisiin myöntää enintään 80 prosenttiin
hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista, Avustuksen osuus
hyväksyttävistä kustannuksista voisi olla myös tätä pienempi. Osuus
ilmoitettaisiin näiden avustusten haun yhteydessä ja määriteltäisiin
valtionavustuspäätöksissä.
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaisi erikseen jaettavissa olevan
enimmäismäärän, jonka pohjalta maakuntien hankekokonaisuuksien
avustusten enimmäiseuromäärät määrittyisivät (2 mom.). Vahvistettavaan
enimmäismäärään vaikuttaisi valtion talousarvioon varattujen Tulevaisuuden
sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan käytettävissä olevien määrärahojen
kokonaisuus sekä se, mikä osuus määrärahoista käytettäisiin muutoin kuin
jakamalla avustuksia, esimerkiksi ohjelmaan liittyviin henkilöstökuluihin.
Maakunnittaiset enimmäismäärät määrittyisivät asetuksen liitteenä olevan
taulukon mukaisesti. Avustusta myönnettäisiin kunkin maakunnan alueelle
enintään liitteessä määritelty osuus avustuksina jaettavissa olevasta
enimmäismäärästä. Mikäli maakunnan alueen hankesuunnitelmassa ei
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osoitettaisi peruteltua tarvetta enimmäismäärän suuruiselle avustukselle,
myönnettäisiin hankkeelle enimmäismäärää pienempi hankesuunnitelman
perusteella tarkoituksen mukaiseksi katsottava määrä. Säännös ei estäisi sitä,
että maakuntien hankekokonaisuuteen kuuluville kunnille ja kuntayhtymille
myönnettäisiin erikseen avustusta myös 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitettuun hankkeeseen, joka voisi olla joltain osin rajatumpi kuin
maakunnan hankekokonaisuus. Tällainen hanke voisi käytännössä kytkeytyä
osaksi maakunnan hankekokonaisuutta.
2 momentin mukaiset maakunnittaiset osuudet perustuisivat 25 prosentin
tasasuuruiseen maakunnittaiseen osuuteen sekä 75 prosentin osuuteen, joka
määräytyy maakunnittain suhteessa maakuntien asukaslukuun. Osuudet
määräytyisivät tällä laskentaperiaatteella riippumatta siitä, kuin suuren osan
maakunnan väestöstä hankekokonaisuudessa mukana olevat kunnat
kattaisivat. Osuuksien määrittelyssä käytettäisiin tilastokeskuksen tietoja
vuoden 2018 asukasluvuista. Laskentaperiaate käy tarkemmin ilmi alla olevasta
taulukosta.

25%

75%
Väestö-

Asukasluku

Kiinteä

perusteinen

(2018)

osuus

osuus

Yhteensä

l 671 024

1,39 %

22,8 %

24,22 %

478 582

1,39 %

6,5 %

7,93%

218 624

1,39 %

3,0 %

4,38%

171 364

1,39 %

2,3 %

3,73%

515 095

1,39 %

7,0 %

8,43%

200 629

1,39 %

2,7 %

4,13%

173 388

1,39 %

2,4%

3,76%

128 756

1,39 %

1,8%

3,15%

144 615

1,39 %

2,0 %

3,37%

245 602

1,39 %

3,4 %

4,75%

162 240

1,39 %

2,2 %

3,61%

275 521

1,39 %

3,8 %

5,15%

189 715

1,39 %

2,6 %

3,98%

Uudenmaan
maakunta
Varsinais-Suomen
maakunta
Satakunnan
maakunta
Kanta-Hämeen
maakunta
Pirkanmaan
maakunta

Päijät-Hämeen
maakunta
Kymenlaakson
maakunta

Etelä-Karjalan
maakunta
Etelä-Savon
maakunta
Pohjois-Savon
maakunta

Pohjois-Karjalan
maakunta
Keski-Suomen
maakunta
Etelä-Pohjanmaan
maakunta
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Pohjanmaan
maakunta

180 794

1,39 %

2,5 %

3,86%

68437

1,39 %

0,9 %

2,32%

412 161
73061
178 522

1,39 %

5,6%

7,02%

1,39 %

1,0 %

2,39%

1,39 %

2,4 %

3,83%

5 488 130

25,00 %

75,00 %

100,00 %

Keski-Pohjanmaan
maakunta
Pohjois-Pohjanmaan
maakunta
Kainuun maakunta
Lapin maakunta

YHTEENSÄ

5 § Valtionavustuksen hakeminen. Valtionavustusta haettaisiin kirjallisella
hakemuksella sosiaali- ja terveysministeriöltä sen asettamaan määräaikaan
mennessä. Asetuksessa ei määritettäisi tarkemmin hakuaikoja. Pykälässä
säädettäisiin hakemuksen sisällöstä. Hakemuksesta tulisi käydä ilmi hankkeen
hallinnoinnista vastaava kunta tai kuntayhtymä sekä hankkeen toteuttamiseen
osallistuvat kunnat ja kuntayhtymät (1 kohta). Valtionavustus myönnetään sille
kunnalle tai kuntayhtymälle, joka on merkitty hakemukseen hankkeen
hallinnoinnista vastaavaksi tahoksi. Valtionavustuksen saaja on päävastuussa
hankkeen saaman valtionavustuksen käytöstä ja hankkeen hallinnoinnista,
Valtionavustuksen saajan on tehtävä valtionavustuslain 7 §:n 2 momentin
mukainen sopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden
ehdoista hanketta toteuttavien kuntien ja kuntayhtymien kanssa.
Hakemuksessa tulisi esittää hankkeen tavoitteet, niiden saavuttamiseksi
suunnitellut toimenpiteet ja tavoiteltavat tulokset (2 kohta). Tavoitteet ja
toimenpiteet tulisi kuvata siten, että niiden perusteella on mahdollista arvioida,
toteuttaako hanke asetuksessa säädettyjä avustettaville hankkeille asetettuja
edellytyksiä. Hakemuksesta tulisi käydä ilmi myös haettavan avustuksen
kokonaismäärä ja hankkeen talousarvio (3 kohta) sekä hankkeen toteuttamisen
aikataulu (4 kohta). Lisäksi hakemuksessa tulisi esittää suunnitelma hankkeen
arvioinnista (5 kohta). Maakuntien hankekokonaisuuksia tullaan seuraamaan ja
arvioimaan kansallisella tasolla. Tämän lisäksi hankkeilla olisi oltava oma
suunnitelmansa hankkeen arvioinnista. Jos hankekokonaisuuteen liittyy
aiemmin kehitetyn ja arvioidun toiminnan käyttöönottohankkeita, tulisi
hakemuksessa esittää myös selvitys toiminnasta jo saaduista kokemuksista ja
tehdyistä arvioinneista (6 kohta). Tämä voitaisiin esittää myös viittaamalla
julkisista lähteistä löytyviin raportteihin ja arviointeihin kyseisestä
toimintamallista. Asukkaiden ja asiakkaiden sekä järjestöjen osallistumisen
varmistamiseksi hankehakemuksesta tulisi käydä ilmi myös suunnitelma näiden
osallistumisesta hankkeeseen (7 kohta).

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa toteuttavan maakunnan
hankekokonaisuuden avustushakemuksesta tulisi käydä ilmi myös se, miten
kunnat osallistuvat hankkeeseen niiden järjestämisvastuulleen kuuluvien
palveluiden osaltajotka ne hankkivat yksityisiltä palveluntuottajilta (2 mom,).
Tämä selvitys olisi erityisen tärkeä niiden kuntien osalta, jotka ovat ulkoistaneet
merkittävän osuuden koko vastuulleen kuuluvasta sosiaali-ja terveyspalvelujen
kokonaisuudesta.
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6 § Hyväksyttävät kustannukset. Valtionavustusta maksettaisiin jälkikäteen
avustuksen saajan kirjallisen maksatushakemuksen perusteella. Avustusta
maksettaisiin toteutuneisiin, hyväksyttäviksi hankkeen kustannuksiksi
katsottaviin kustannuksiin.
Pykälä 2 momentin mukaan valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia
olisivat momentissa luetellut hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeelliset ja
määrältään kohtuulliset kustannukset. Momentin perusteella hyväksyttäviä
kustannuksia olisivat 1) hankkeen hallinnointikustannukset; 2) hankkeen
henkilöstökustannukset; 3) matkakustannukset; 4) toimitilojen vuokrat; sekä 5)
välittömästi hankkeen toteuttamiseen liittyvät irtaimen omaisuuden
hankintakulut. Irtaimella omaisuudella tarkoitetaan kaikkia varallisuusoikeuksia,
joita ei lueta kiinteän omaisuuden piiriin. Myös esimerkiksi
immateriaalioikeudet ovat irtainta omaisuutta. Kiinteän omaisuuden
hankintakustannuksiin, kuten kiinteistöjen hankintakustannuksiin, avustusta ei
voisi käyttää. Hyväksyttäviä kustannuksia olisivat edellä mainittujen lisäksi
ulkopuolisista lähteistä hankitun tutkimuksen, tietämyksen sekä konsultoinnin
ja vastaavien palveluiden kustannukset sekä muut hankkeen toteuttamiseksi
välttämättömät kustannukset (6-7 kohdat). Kustannukset olisivat hyväksyttäviä
vain siltä osin kuin niiden voidaan osoittaa olevan hankkeen toteuttamisen
kannalta tarpeellisia. Sellaisia kustannuksia, jotka eivät ole
hankesuunnitelmassa kuvattujen toimien kannalta tarpeellisia ei voitaisi
hyväksyä. Kustannusten tulisi myös olla tasoltaan kohtuullisia. Esimerkiksi
hankkeeseen liittyvät tarjoilukustannukset ja palkkakustannukset voisivat
lähtökohtaisesti olla enintään sitä tasoa, mitä kyseisen organisaation
toiminnassa muutoinkin vastaavat kustannukset ovat. Eri kustannuserien

hyväksyttävyyttä olisi mahdollista vielä täsmentää valtionavustuspäätöksissä.
7 § Avustuksen käytön ehdot. Asetuksen perusteella avustuksia voitaisiin
myöntää vain kehittämis- ja kokeiluhankkeille sekä toiminnan
käynnistämishankkeille. Pykälässä mainittaisiin selkeyden vuoksi
nimenomaisesti, että avustusta ei saisi käyttää toimiin, joilla toteutetaan kunnan
peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 1 §:n mukaisia

valtionosuustehtäviä, mikäli näillä toimilla ei ole välitöntä liityntää hankkeen
kokeilu-ja kehittämistyöhön tai uusien toimintamallien käyttöönottoon.
Jokaisen valtionavustuksen saajan tulisi raportoida hankkeen etenemisestä.
Sosiaali- ja terveysministeriön antaisi valtionavustuspäätösten yhteydessä
tarkempaa ohjeistusta raportoinnista. Nämä ohjeet olisivat luonteeltaan
valtionavustuslain 37 §:n mukaisia tarkempia ohjeita teknisluonteisista
yksityiskohdista. Neuvontaa raportointiin liittyen annettaisiin myös hankkeiden
toiminta-aikana.

8 § Valtionapuviranomainen. Asetuksen mukaisissa valtionavustuksissa
valtionapuviranomaisena toimisi sosiaali- ja terveysministeriö. Pykälän 2 ja 3
momentissa määriteltäisiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä LounaisSuomen aluehallintoviraston roolit valtionavustusten hallinnoissa.Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos avustaisi hakemusten arvioinnissa, päätösten valmistelussa
sekä hankkeiden seurannassa ja arvioinnissa. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos antaisi hankkeiden toteuttamiseen liittyvää asiantuntijatukea 1 §:n 1
momentin 1 kohdan mukaisille maakuntien hankekokonaisuuksille. Lounais-
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Suomen aluehallintovirasto hoitaisi avustusten maksatukseen liittyviä tehtäviä
sekä osaltaan valvoisi avustusten käyttöä hankeaikana. Lounais-Suomen
aluehallintovirasto on hoitanut vastaavia tehtäviä aiemmin Sosiaali- ja
terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) hankkeissa sekä
hyvinvoinnin ja terveyden kärkihankkeissa. Koska sekä Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos että Lounais-Suomen aluehallintovirasto hoitaisivat osin
valtionapuviranomaiselle kuuluvia tehtäviä joihin voi sisältyä julkisen vallan
käyttöä, on näiden roolista perusteltua säätää nimenomaisesti. Molemmat
toteuttaisivat omaa osaansa sosiaali- ja terveysministeriön tarkemman
ohjeistuksen mukaisesti.
9 § Valtionavustusselvitys. Hankkeiden päätyttyä hankkeesta vastaavan tahon
tulisi antaa sosiaali- ja terveysministeriölle valtionavustusselvitys, jossa
raportoitaisiin hankkeesta, sen etenemisestä ja toteuttamisesta sekä
kustannuksista. Selvitys tulisi antaa kuuden kuukauden kuluessa hankkeen
päättymisestä,
10 § Voimaantulo. Asetus tulisi voimaan päivänä kuuta 2019. Ennen
asetuksen voimaantuloa voitaisiin ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin. Tällaisia toimenpiteitä voisivat olla esimerkiksi tulevasta
valtionavustushausta tiedottaminen. Myönnettyjen avustusten
loppuselvittelytoimet voisivat jatkua vielä vuonna 2024 ja tämän vuoksi asetus
olisi voimassa vuoden 2024 loppuun asti.
4. Esityksen vaikutukset
Ehdotettavat säännökset koskevat hankkeille myönnettävän valtionavustuksen
hakemiseen ja maksamiseen liittyviä menettelyjä. Asetus tarkentaisi avustuksen
myöntämisen edellytyksiä ja menettelyä sekä rajaisi avustuspäätösten tekoon
liittyvää yhteiskunnallista tarkoituksenmukaisuusharkintaa.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma tukisi laaja-alaisesti julkisen
sosiaali- ja terveyskeskustoiminnan kehittämistä. Ohjelman myötä ihmiset
saisivat palvelunsa aiempaa sujuvammin ja apua yksilöllisiin tarpeisiin olisi
tarjolla aiempaa paremmin. Ohjelmaa toteuttavat maakunnan
hankekokonaisuudet olisivat mittavia ja laaja-alaisia kehittämishankkeita.
Maakunnan alueen kattava yhteinen kehittämistyö mahdollistaisi tehokkaan ja
tuloksellisen toiminnan kehittämisen. Samalla kehitystyössä olisi mahdollista
huomioida valmisteilla olevan sosiaali- ja terveydenhuollon
rakenneuudistuksen vaikutuksia. Asetuksen sääntely maakuntien
hankekokonaisuuksille myönnettävän avustuksen jaosta mahdollistaisi sen,
että valtakunnallisesti tärkeä kehittämistyö voitaisiin käynnistää kaikilla alueilla.
Avustusohjelmaan käytettävissä olevat varat vahvistetaan
valtiontalousarviossa. Säännöksillä ei ole itsenäisiä valtiontaloudellisia
vaikutuksia.

5. Asian valmistelu
Asetus on valmisteltu sosiaali-ja terveysministeriössä. Ministeriö pyysi X.X.2019
eri tahoilta lausunnot asetusluonnoksesta. Luonnoksesta pyydettiin
kohdennetusti lausuntoja eräiltä kunnilta ja kuntayhtymiltä niin, että mukaan
valikoitui sekä pieniä että suuria kuntia, keskeisiltä ministeriöltä,
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palveluntuottajajärjestöiltä sekä Lounais-Suomen aluehallintovirastolta.
Lausuntopalvelu.fi -sivustalla julkaistuun lausuntopyyntöön saivat vastata
myös kaikki muut halukkaat tahot. Lausuntoaika oli kolme viikkoa. Tämä
määräaika katsottiin riittäväksi ottaen huomioon asetuksen suppeus ja sen
pääosin tekninen luonne. Määräajassa annettiin X lausuntoa.
(Asetusluonnos on ollut tarkastettavana oikeusministeriön
lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä.)
(Asetusluonnosta on käsitelty kuntatalouden ja -hallinnon
neuvottelukunnassa.)
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LUONNOS 11.10.2019

Valtioneuvoston asetus
sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020-2023

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n ja valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 7 c §:n nojalla, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on laissa

689/2001:

l §
Avustettavat hankkeet
Sosiaali-ja terveysministeriö myöntää vuosina 2020-2023 valtionavustuksia sosiaali-ja tervey-

denhuollon kehittämis-ja kokeiluhanldceille sekä toiminnan käynnistämishankkeille. Tällaisia hankkeitä ovat:
l) kunkin maakunnan alueen kuntien ja kuntayhtymien yhteinen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittämisen hankekokonaisuus, jolla toimeenpannaan pääministeri Antti Rinteen
hallitusohjelman mukaista Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskus -ohjelmaa (maakunnan
'hankekokonaisuus); ja
2) kunnan tai kuntayhtymän taikka useamman kunnan tai kuntayhtymän yhteiset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä tukevat alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävät hankkeet.
Maakunnalla tarkoitetaan maakuntajakolain (l 159/1997) ja sen nojalla maakunnista annetun val-

tioneuvoston päätöksen (978/2019) l §: n mukaista maakuntaa.

2§
Valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset
Valtionavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että:

l) hanke on tarpeellinen sosiaali- j a terveydenhuollon j äij estämiseksi j a se tukee palveluiden
kehittämistä ja tehostamista, hyvien käytäntöjen levittämistä sekä toimintatapojen uudistamistä;

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.
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3§
Maakunnan hankekokonaisuuden avustuksen myöntämisen edellytykset
Valtionavustusta voidaan myöntää vain yhdelle l §:n l momentin l kohdan mukaiselle maakunnan hankekokonaisuudelle kussakin maakunnassa. Maakuntaperusteisesta aluejaosta voidaan poiketä, jos sille on erityinen sosiaali-ja terveyspalvelujen j äij estämiseen ja kehittämiseen liittyvä pemsteltu syy.
Maakunnan hankekokonaisuudelle suunnattavan avustuksen myöntämisen edellytyksenä on 2

§:ssä säädetyn lisäksi, että:
l) hankkeeseen osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu asukasluku on vähintään
80 prosenttia maakunnan tai l momentissa tarkoitetun erityisen syyn perusteella määritellyn
muun alueen asukasluvusta;

2) hanke edistää kaikkia 3 momentissa lueteltuja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman osatavoitteita;ja
3) hankesuunnitelma on käsitelty valtakunnallisessa sote-uudistuksen johtoryhmässä.
Tulevaisuuden sosiaali-ja terveyskeskus -ohjelman osatavoitteet ovat:
l) 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 j a yhteentoimivuuden varmistaminen; j a
5) kustannusten nousun hillitseminen.

4§
Valtionavustuksen määrä
Valtionavustus l §:n l momentin l kohdan mukaiselle maakunnan hankekokonaisuudelle myönnetään täysimääräisenä hankkeen valtionavustukseen oikeuttaviin laistannuksiin. Muille avustettaville hankkeille avustusta myönnetään enintään 80 prosenttia hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.
Sosiaali-ja tei-veysministeriö vahvistaa erikseen valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissä l §:n l momentin l kohdassa tarkoitetuille maakuntien hankekokonaisuuksille avustuksina
jaettavissa olevan enimmäiseuromäärän. Maakuntien hankekokonaisuulcsille voidaan myöntää avustusta yhteensä enintään liitteen l taulukon mukainen prosenttiosuus vahvistetusta avustuksina j aettavissa olevasta enimmäiseuromäärästä. Maakuntien hankekokonaisuuteen kuuluville lamnilleja
kuntayhtymille voidaan kuitenkin myöntää erikseen avustusta myös l §:n l momentin 2 kohdassa
tarkoitettuun hankkeeseen.

5§
Valtionavustuksen hakeminen
Valtionavustusta haetaan kirjallisesti sosiaali-ja terveysministeriöltä sen asettamaan määräaikaan mennessä. Hakemuksesta on käytävä ilmi:
l) hankkeen hallinnoinnista vastaava lointa tai kuntayhtymä ja hankkeen toteuttamiseen osallistuvat kunnat ja kuntayhtymät;
2) hankkeen tavoitteet, niiden saavuttamiseksi suunnitellut toimenpiteet ja tavoiteltavat tulokset;
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3) haettavan avustuksen maaraja hankkeen talousarvio;
4) hankkeen toteuttamisen aikataulu;
5) suunnitelma hankkeen ai-vioinnista;
6) jos kyseessä on osin tai kokonaan aiemmin kehitetyn ja arvioidun toiminnan käyttöönottohanke, selvitys toiminnasta jo saaduista kokemuksista ja tehdyistä arvioinneista; sekä
7) suunnitelma asukkaiden, asiakkaiden j a j äij estöj en osallistumisesta hankkeeseen.
Lisäksi l §:n l momentin l kohdassa tarkoitetulle maakunnan hankekokonaisuudelle suumiattavaa avustusta koskevaan hakemukseen on sisällytettävä selvitys siitä, miten kunnat osallistuvat
hankkeeseen niiden j ärjestämisvastuulleen kuuluvien palveluiden osalta, jotka ne hankkivat yksityisiltä palveluntuottajilta.

6§
Hyväksyttävät kustannukset
Valtionavustusta maksetaan toteutuneiden, hyväksyttävien kustannusten pemsteella.
Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia ovat hankkeen toteuttamisen kannalta taipeelliset

ja määrältään kohtuulliset:
l) hankkeen hallimiointikustannukset;
2) hankkeen henkilöstökustannukset;
3) matkakustannukset;

4) toimitilojen vuokrat;
5) välittömästi hankkeen toteuttamiseen liittyvät irtaimen omaisuuden hankintakulut;
6) ulkopuolisista lähteistä hankitun tutkimuksen, tietämyksen sekä konsultomninja vastaavien
asiantuntijapalveluiden kustannukset; sekä
7) muut hankkeen toteuttamiseksi välttämättömät kustannukset.

7§
Avustuksen käytön ehdot
Avustusta ei saa käyttää toimiin, joilla toteutetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta an-

netun lain (1704/2009) l §:n mukaisia valtionosuustehtäviä, mikäli näillä toimilla ei ole välitöntä
liityntää hankkeen kokeilu- ja kehittämistyöhön tai uusien toimintamallien käyttöönottoon.
Valtionavustuksen saajan tulee raportoida hankkeen etenemisestä sosiaali-ja terveysministeriön
antaman ohjeistuksen mukaisesti.

8§
Valtionapuviranomainen
Tämän asetuksen mukaisissa valtionavustuksissa valtionapuviranomaisena toimii sosiaali-ja terveysmimstenö.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos avustaa ministeriön ohjeiden mukaisesti valtionavustushakemusten arvioiimissa, päätösten valmistelussa sekä hankkeiden seurannassa ja arvioinnissa. Lisäksi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa asiantuntijatukea l §:n l momentin l kohdan mukaisten
maakuntien hankekokonaisuuksien toteutuksessa.
Lounais-Suomen aluehallintovirasto hoitaa avustusten maksatukseen liittyvät tehtävät sekä osaltaan valvoo avustusten käyttöä hankeaikana ministeriön ohjeiden mukaisesti.
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9§
Valtionavustusselvitys
Valtionavustusta saaneen hankkeen hallinnoinnista hankkeen päättyessä vastaavan tahon on tehtävä sosiaali-ja terveysministeriölle selvitys hankkeesta, sen etenemisestä ja toteuttamisesta sekä
kustannuksista ^valtionavustus 'selvitys). Selvitys on annettava kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.

10 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta 2019 ja on voimassa 31 . päivään joulukuuta kuuta

2024

Helsingissä päivänä kuuta 2019

Perhe- ja peruspalveluministeri

Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Kalle Tervo
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Liite l. Maakunnan hankekokonaisuuteen myönnettävän avustuksen enimmäismäärä.
Taulukko osoittaa jaettavissa olevan valtionavustuksen enimmäismäärän suhteellisen osuuden l §:n
l momentin l kohdan mukaiseen maakunnan hankekokonaisuuteen kunkin maakunnan alueella.
Osuudet perustuvat 25 prosentin tasasuuruiseen maakunnittaiseen osuuteen sekä 75 prosentin osuuteen, joka määräytyy maakunnittain suhteessa maakuntien asukaslukuun.
Taulukko l.
Hankealue Osuus enimmäismäärästä
Uudenmaan maakunta 24,22%
Varsinais-Suomen maakunta 7,93 %
Satakunnan maakunta 4,38 %
Kanta-Hämeen maakunta 3,73 %
Pirkanmaan maakunta 8,43 %
Päijät-Hämeen maakunta 4,13 %
Kymenlaakson maakunta 3,76 %
Etelä-Karjalan maakunta 3,15 %
Etelä-Savon maakunta 3,37 %
Pohjois-Savon maakunta 4,75 %
Pohjois-Karjalan maakunta 3,61 %
Keski-Suomen maakunta 5,15 %
Etelä-Pohjanmaan maakunta 3,98%
Pohjanmaan maakunta 3,86 %
Keski-Pohjanmaan maakunta 2,32 %
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 7,02 %
Kainuun maakunta 2,39 %

Lapin maakunta 3,83 %

VALTUUSTOALOITE

Aiheena on naisten mammografiakuvaukset. Mielestäni nämä kuvaukset olisivat aiheellista
suorittaa Karviassa.

Karviasta kuljetaan Kankaanpäässä, jopa yksittäin omilla autoilla. Samana
päivänä saattaa olla kymmeniä Karvialaisia kuvauksissa, jotka tapahtuvat Kankaanpään
terveyskeskuksen pihassa, rekan kontissa. Tämä on asia, jossa toivoisin otettavan huomioon myös
sen, että osalla kuntalaisistamme voi olla taloudellisia ongelmia kuljetuksen järjestämisessä ja

muita kiireitä, kuten suunnitellut työt. Tällaisista syistä voi kuvaukset jäädä kokonaan
suorittamatta.

Huomion arvoista on myös, että tämä vahvistaisi oman kuntamme palveluiden käyttöä.

Kankaanpäässä mammografiakuvauksissa kävijät todennäköisesti käyttävät tällöin Kankaanpään
palveluita.

Karviassa 3.9.2019
Kunnanvaltuutettu, Aarre Välimäki
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