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Satasoten Tulevaisuuden sote-keskus -hanke on toiminut Satakuntaliiton
hallinnoimana ja Satasoten johtoryhmän sekä Satasoten palvelurakenneryhmän ohjauksessa kesästä 2020 alkaen. Toukokuussa 2020 kerättiin
kaikilta Satakunnan kunnilta sosiaali- ja terveysministeriön (STM) edellyttämät sitoutumisvahvistukset hankkeeseen ja näille sitoumuksille pyydetään
nyt jatkoa.
STM järjesti 15.10.2021 päättyen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
-ohjelman täydentävän valtionavustuksen haun vuonna 2020 myönnetyille
valtionavustushankkeille. Avustuksella on tarkoitus jatkaa ja laajentaa
käynnissä olevia hankekokonaisuuksia kunkin hyvinvointialueen tilanteen
mukaisesti. Täydentävässä valtionavustushaussa painotettiin erityisesti
palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee avustuspäätökset vuoden 2021 lopussa.
Hankeaika jatkuu tässä vaiheessa vuoden 2023 loppuun.
Täydentävä avustus voidaan myöntää vain hakijoille, jotka hallinnoivat
vuonna 2020 myönnettyä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman mukaista valtioavustusta ja näin ollen hakijana Satakunnan osalta toimi Satakuntaliitto. Vuoden 2023 alussa hanke siirtyy Satakuntaliitolta Satakunnan hyvinvointialueen hallinnoitavaksi.
Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman rahoitus tulee täysimääräisesti valtiolta. Rahoituksessa ei edellytetä kunnilta tai kuntayhtymiltä omarahoitusosuutta. Satakunnan mahdollinen osuus kansallisesta kokonaisrahoituksesta on 4,38 % eli noin 6,1 milj. euroa.
Päivitetty hankesuunnitelma kattaa kaikki Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman keskeiset sisällöt:
- hoitotakuun tiukentuminen,
- lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma,
- koronapandemian aiheuttama tuen tarve,
- maksuton ehkäisy,
- sosiaalihuollon kehittämisohjelma,
- toimiva kuntoutus sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä
- ikääntyneiden palveluiden kehittäminen.
Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu niin, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin kansallisiin Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteisiin,
Satakunnan ja STM:n maakuntaneuvotteluissa 22.1.2020 nostettuihin Satakunnan keskeisiin kehittämistarpeisiin sekä hyvinvointialueen valmistelun
tärkeimpiin sisältökehittämisen tarpeisiin.
Satakuntaliiton nimissä jätettiin maakunnan sote-toimijoiden laajassa yhteistyössä valmistelema ja Satasoten palvelurakenneryhmän sekä Sa-

tasoten johtoryhmän (johtoryhmän käsittely oli 28.10.2021) käsittelemä hakemus Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen täydentävästä valtionavustuksesta 15.10.2021 STM:lle.
STM edellyttää hankehakuun menneiden hankehakemusten osalta alueen
kuntien ja sote-kuntayhtymien sitoutumista, joka pyydetään sen toimielimen päätöksenä, joka kunkin organisaation oman hallintosäännön mukaisesti saa antaa ko. organisaatiota koskevia sitoumuksia.
Satakuntaliitto pyytää Satakunnan kuntia ja sote-kuntayhtymiä käsittelemään sitoutumisensa STM:n hankehakuun Satakunnasta toimitettuun Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen jatkorahoitushakemukseen siten, että
sitoutumispäätökset voidaan toimittaa sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 30.11.2021.
Esittelijän ehdotus

Yhtymähallitus päättää
1) ilmoittaa Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän sitoutuvan
STM:n hankehakuun Satakunnasta toimitettuun Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen jatkorahoitushakemukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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