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Tiivistelmä
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julkaisu. Työryhmä: Kimmo Leppo (pj.), sihteerit Jouko Narikka, Pirjo Marjamäki, Ritva
Cantell, Liisa Katajamäki, Raimo Jämsén, Riitta-Maija Jouttimäki, Viveca Arrhenius,
Kari Ilmonen, Marjaana Pelkonen, Maila Upanne ja Kari Haavisto. Helsinki, 2003.
96 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1236-2050; 2003:12)
ISBN 952-00-1409-8

Valtioneuvosto vahvisti ensimmäisen sosiaali- ja terveydenhuollon tavoi-
te- ja toimintaohjelman vuosille 2000–2003 (TATO) lokakuussa 1999.
TATO:on sisältyy lukuisia hallitusohjelmassa annettuja sosiaali- ja terve-
yspoliittisia tavoitteita täsmentäviä toimenpidesuosituksia ohjelmakau-
den ajalle. Suositukset on kohdistettu ensisijaisesti kunnille, mutta osin
myös valtion viranomaisille ja laitoksille sekä kolmannen sektorin toimi-
joille.

Keskeisenä TATO:n tavoitteena on ollut koko sosiaali- ja terveyspalve-
lujärjestelmän kehittäminen. Ohjelmaan on sisältynyt myös ehkäisevään
sosiaali- ja terveyspolitiikkaan liittyviä suosituksia. TATO:n peruslähtökoh-
tiin on  kuulunut ohjelman toteuttamisen jatkuva seuranta. Tässä kauden
2000–2003 seurantajulkaisussa arvioidaan ohjelman keskeisillä painoalu-
eilla tapahtunutta kehitystä ja saavutettuja tuloksia.

Julkaisu noudattaa jäsentelyltään pääosin TATO:n  rakennetta. Julkai-
suun sisältyvät liitteinä sosiaali- ja terveydenhuoltoa kuvaavia tilastotie-
toja sekä luettelot TATO:n 2000–2003 painoalueiden toteuttamiseen liitty-
neistä hankkeista ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuista.

Asiasanat: sosiaali- ja terveyspalvelut, toimintaohjelmat, valtionosuudet
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Summary

Follow-up publication of the Target and Action Plan for Social Welfare and Health Care
2000–2003. Working group: Kimmo Leppo (chairman), secretaries: Jouko Narikka, Pirjo
Marjamäki, Ritva Cantell, Liisa Katajamäki, Raimo Jämsén, Riitta-Maija Jouttimäki,
Viveca Arrhenius, Kari Ilmonen, Marjaana Pelkonen, Maila Upanne and Kari Haavisto.
Helsinki, 2003. 96 pp. (Publications of the Ministry of Social Affairs and Health,
ISSN 1236-2050; 2003:12) ISBN 952-00-1409-8

The Council of State approved in October 1999 the first Target and Action
Plan for Social Welfare and Health Care for the years 2000–2003. The Plan
contains a great number of recommendations for measures specifying
the targets for social welfare and health care laid out in the government
programme for the period. The recommendations are primarily directed
to the local authorities, but partly also to state authorities and institutions
and other actors.

An important target for the Plan has been to reform the whole social
welfare and health care system. Recommendations for preventive social
welfare and health care measures are also included. One basic principle
has been that the implementation of the Plan is being monitored
consistently. In this follow-up publication for the years 2000–2003 the
development and results attained in the main target areas are assessed.

The disposition of the publication mainly corresponds to that of the
Plan. In the appendices of the publication there are social welfare and
health care statistics and lists of projects linked to the implementation in
the target areas of the Plan for 2000–2003 from publications of the Ministry
of Social Affairs and Health.

Key words: Social welfare and health care services, state subsidies, action
plans
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V

Esipuhe

Valtioneuvosto hyväksyi lokakuussa 1999 ensimmäisen sosiaali- ja terve-
ydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman 2000–2003 (TATO). Ohjelmas-
sa on lukuisia sosiaali- ja terveydenhuollon aihealueiden toimenpidesuo-
situksia, jotka on suunnattu erityisesti kunnille, mutta osin myös valtion
viranomaisille ja kolmannen sektorin toimijoille.

Tavoite- ja toimintaohjelmassa korostetaan toimenpidesuositusten to-
teuttamisen jatkuvaa seurantaa ja arviointia. Tästä on vastannut ensisijai-
sesti sosiaali- ja terveysministeriön asettama ohjausryhmä sekä seitse-
män erillistä valmistelu- ja seurantaryhmää. Ohjelman toteuttamista on
seurattu ja tuettu vuosittain järjestetyillä seminaareilla, sekä vuonna 2000
ilmestyneellä TATO:n ensimmäinen vuosi -julkaisulla (STM:n julkaisuja
2000:17).  TATO:n toteuttamisesta on myös tiedotettu eduskunnalle
annetun sosiaali- ja terveyskertomuksen yhteydessä sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon vuotuisessa hallinnonalakertomuksessa.

Ensimmäisen ohjelmakauden 2000–2003 tavoite- ja toimintaohjelmaa
on syytä arvioida erityisen perusteellisesti, sillä ohjelmassa on pyritty
monin tavoin uudistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta. Tapah-
tuneen kehityksen pohjalta on perusteltua arvioida myös lähivuosien toi-
minnallisia muutostarpeita sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä.
TATO:n toimeenpanon arvioinnista kaudella 2000–2003 tiedotetaan tällä
seurantajulkaisulla kuntien päätöksentekijöille, järjestöille ja muille toi-
mijoille.

Ohjelmakauden päätteeksi tahdon esittää kiitokset TATO:n valmiste-
luun ja toimeenpanoon osallistuneille sekä toivottaa menestystä tuleval-
le ohjelmakaudelle 2004–2007.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2003

Kimmo Leppo
Osastopäällikkö, ylijohtaja
TATO:n ohjausryhmän puheenjohtaja
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T

Johdanto

Valtioneuvosto hyväksyi lokakuussa 1999 ensimmäisen uudentyyppisen
sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman vuosille 2000–
2003 (TATO). Tavoite- ja toimintaohjelma on lakisääteinen sosiaali- ja ter-
veydenhuollon valtionosuusjärjestelmään liittyvä suunnitteluasiakirja. Sen
tarkoituksena on täsmentää hallitusohjelmassa asetettuja sosiaali- ja ter-
veyspoliittisia tavoitteita konkreettisten toimenpidesuositusten avulla.
Toimenpidesuositukset on suunnattu osittain valtion keskus- ja aluehal-
linnon eri viranomaisille ja laitoksille, mutta pääosin kuntien päättäjille.
Toimenpidesuositusten avulla pyritään uudistamaan ja tehostamaan eri-
tyisesti kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjausta. Myös järjestöt ja
muut kolmannen sektorin toimijat ovat mukana useiden toimenpide-
suositusten käytännön toteutuksessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman keskeisenä
sisältönä on erityisesti koko sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehit-
täminen. Siinä on runsaasti myös ehkäisevään sosiaali- ja terveyspolitiik-
kaan liittyviä painotuksia. Tavoite- ja toimintaohjelman ohella on halli-
tuksen toimikauden aikana valmisteltu ja aloitettu myös muita pitkäkes-
toisia sosiaali- ja terveyspolitiikan eri osa-alueisiin kuuluvia projekteja.
Näissä projekteissa on useita sellaisia osatavoitteita,  jotka edesauttavat
tai täsmentävät osaltaan TATO:n tavoitteiden ja toimenpidesuositusten
toteutusta. Näistä projekteista voidaan erityisesti mainita valtioneuvos-
ton syyskuussa 2001 asettama Kansallinen terveydenhuollon hanke sekä
Sosiaalialan kehittämishanke, jonka valmistelu alkoi syksyllä 2002 ja jota
koskevan periaatepäätöksen valtioneuvosto teki lokakuussa 2003. Kum-
massakin laajamittaisessa hankkeessa on asetettu useita lähivuosille ajoit-
tuvia osatavoitteita. Valtioneuvosto on myös toukokuussa 2001 tehnyt
periaatepäätöksen Terveys 2015 -kansanterveysohjelmasta, jonka toteu-
tumista seurataan lähivuosina aktiivisesti. Alkoholipolitiikan linjauksista
on tehty valtioneuvoston periaatepäätös lokakuussa 2003 ja erillistä kan-
sallista alkoholiohjelmaa valmistellaan vuosille 2004–2007. Edellä maini-
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tuilla hankkeilla ja ohjelmilla voidaan edelleen konkretisoida pidemmän
aikavälin sosiaali- ja terveyspoliittisia tavoitteita.

Ensimmäisen ohjelmakauden TATO:n toteutumista on syytä arvioida
erityisen perusteellisesti, koska ohjelmassa on pyritty monin tavoin uu-
distamaan sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta. Tässä julkaisussa pyri-
tään ensisijaisesti arvioimaan tavoite- ja toimintaohjelman keskeisillä pai-
noalueilla tapahtunutta kehitystä ja saavutettuja tuloksia. Monien tavoit-
teiden toteutumisen osalta on vaikeaa arvioida sitä, mihin osatekijöihin
tapahtunut kehitys perustuu. Eri osa-alueilla tapahtunut kehitys ei johdu
kaikilta osin välittömästi tavoite- ja toimintaohjelmasta. Valtakunnallisia
tavoitteita ja painotuksia arvioitaessa on kuitenkin tärkeää hahmottaa
sosiaali- ja terveydenhuollon tilaa kokonaisuutena.

Julkaisun jäsentely perustuu pääosin TATO:n mukaiseen otsikointiin
ja toimenpidesuositusten numerointiin. Julkaisussa on arvioitu valtakun-
nallisesti keskeisimpiä tuloksia kaikkien tavoitteiden ja myös useimpien
toimenpidesuositusten osalta. Näiden otsikoiden alla arvioidaan keskei-
siltä osin myös sellaista muilla hallinnonaloilla tapahtunutta viimeaikais-
ta kehitystä, jolla on merkittävä vaikutus sosiaali- ja terveyspalveluiden
järjestämiseen. Ohjelman eri painoalueiden arvioinnin jälkeen arvioidaan
yleisemmin ohjelma-asiakirjan ohjausvaikutusta sekä siihen liittyviä omi-
naispiirteitä.
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1

Toimet TATO:n

toteuttamiseksi

1.1 Hyvinvointia tukeva ympäristö

1.1.1 Paikallinen hyvinvointipoliittinen ohjelmatyö

Tavoite- ja toimintaohjelman eräänä keskeisenä tavoitteena on hyvinvoin-
tipolitiikan ja sitä tukevan ohjelmatyön tuominen alue- ja kuntatason oh-
jausvälineeksi. Kuntatasolla tehdyt hyvinvointiohjelmat ja -strategiat ovat
ohjelmakauden aikana jossain määrin yleistyneet. Yleisiä hyvinvointioh-
jelmia useammin on kuitenkin pyritty rajattuja sosiaali- ja terveydenhuol-
lon asiakasryhmiä koskeviin ohjelmiin. Yleisimpiä ohjelmia ovat vanhus-
tenhuollon ohjelmat sekä lapsi- ja nuorisopoliittiset ohjelmat. Esimerkik-
si vuoden 2003 alussa yli puolella kaikista kunnista oli vanhustenhuollon
ohjelma. Lapsipoliittinen ohjelma oli puolestaan valmiina tai valmisteilla
useissa kymmenissä kunnissa. Kokonaisuutena voidaan arvioida, että noin
90 prosentissa kuntia on laadittu jonkinasteinen hyvinvointistrategia tai
-ohjelma. (TATO:n suositus 1)

Paikallisen ohjelmatyön haasteena on jatkossa erityisesti se, että kun-
tien keskusjohto ottaa riittävästi vastuuta hyvinvointipolitiikasta. Myös
kansalaisten näkökulma tulisi sisällyttää paremmin ohjelmatyön valmis-
teluun ja seurantaan.

Ohjelmatyötä on eräillä alueilla kytketty maakunnalliseen tai läänita-
son suunnitteluun. Useat maakunnat ovat laatineet tai laatimassa hyvin-
vointipoliittista ohjelmaa.

Stakes on kehittänyt ohjelmakauden aikana sosiaalisten ja terveysvai-
kutusten arviointitoimintaa. Stakesin Kuntien hyvinvointistrategiat -ryh-
män hankkeissa kehitetään yhteistyössä kuntien kanssa työvälineitä,
menetelmiä ja toimintamalleja kuvata, seurata ja arvioida väestön hyvin-
vointia ja toteuttaa paikallista hyvinvointipolitiikkaa.  Hankkeet ovat myös
tuottaneet tietoa hyvinvointiosaamisen vahvistamiseksi tutkimuksen, sel-
vitysten ja verkostoyhteistyön avulla.  Hyviä käytäntöjä on tehty tunne-
tuksi mm. vuosittain järjestettävillä Terve Kunta -päivillä ja Kouluterveys-
päivillä. Erityisesti ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi -hankkees-
sa on tuotettu sosiaali- ja terveysalalle perus- ja täydennyskoulutusta ja
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oppimateriaalia sekä yhteistyössä muutamien kuntien kanssa on ryhdyt-
ty kehittämään arvioinnin menetelmiä. (2)

Ohjelmakauden aikana lähes kaikki kunnat laativat joko yksin tai yh-
teistyössä muiden kuntien kanssa paikalliset ympäristöterveysohjelmat,
joiden toimeenpanon arviointi on aloitettu Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomen
lääneissä. Kuntien välisen yhteistyön lisäämiseksi sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön johdolla ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntöä muutettiin
ja kunnille laadittiin ohjeet ja mallit yhteistoiminnan toteuttamiseksi.
Ympäristöterveydenhuollon kunnallisen valvonnan maksullisuutta laa-
jennettiin säätämällä asuntojen terveyshaittojen arviointiin tarvittavat
mittaukset, näytteenotto ja tutkimukset maksulliseksi kiinteistön omis-
tajalle. Vuoden 2002 alusta sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän
koko ympäristöterveydenhuollon maksullisuuden laajentamisen arvioi-
miseksi. (4)

1.1.2 Esteetön ympäristö

Työ esteettömän ympäristön edistämiseksi on edennyt eri hallinnonaloilla.
Poikkihallinnollinen näkökulma on tällä painoalueella erityisen tärkeä. Yh-
teistyötä esteettömän ympäristön edistämiseksi tulee jatkaa riittävän konk-
reettisilla tavoitteilla seuraavalla ohjelmakaudella. Samalla tulee rakentaa
aiempaa järjestelmällisempi tapa seurata ja tukea yhteistyön edistymistä.

Ympäristöministeriö ja Valtion asuntorahasto ovat vuonna 2000 tie-
dottaneet esteettömästä asumisesta Kotilähiö kuntoon -kampanjalla. Tie-
dotusmuotoina käytettiin Lähiöuutiset-lehteä, valtakunnallista lähiöpäi-
vää sekä muuta tiedotus- ja tukimateriaalia. (5)

Esteetöntä asumista on pyritty edistämään myös valtakunnallisissa so-
siaali- ja terveyspalveluja koskevissa laatusuositushankkeissa. Vuoden 2003
kesäkuussa on valmistunut vammaisten ihmisten asumispalvelujen laatu-
suositus. Valtakunnallinen vammaisneuvosto (VANE) on valmistellut jul-
kaisun, joka sisältää esteettömyyttä edistäviä käytännön hankkeita.

Liikenteen esteettömyyttä on edistetty keskushallintotason informaa-
tio-ohjauksella. Liikenne- ja viestintäministeriön asettama erillinen työ-
ryhmä on tehnyt ehdotuksia, joilla pyritään lisäämään erityisesti palvelu-
liikenteen ja matkojen yhdistelyn toimivuutta vammaispalvelulakiin näh-
den. Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut elokuussa 2003 laaja-
alaisen esteettömyysstrategian, jossa esteettömyys otetaan huomioon
yhtenä liikennepolitiikan tavoitteena. (6)

Myös useita erilaisia alueellisia ja paikallisia liikenteen kehittämishank-
keita on ohjelmakaudella syntynyt. Esimerkiksi Torniossa ”Meän pirssi”
-hankkeessa kaupungin palveluliikennepalvelut järjestettiin toimivammiksi
siten, että vanhusten ja vammaisten yksilölliset tarpeet otettiin huo-
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mioon. Kaupungin, asiakkaiden ja liikennöitsijöiden välisen luovan
yhteistyön tuloksena palveluliikennejärjestelmän kustannuksissa
on onnistuttu säästämään ja palveluiden laatutaso on  parantunut
huomattavasti. Asiakkaat ovat olleet hyvin tyytyväisiä kaupungin tarjo-
amaan palveluun. Kansaneläkelaitos on mukana useissa joukkolii-
kennekokeiluissa, joilla pyritään alentamaan matkakorvauskuluja.

Tulkkipalvelujen saatavuus vaihtelee edelleen eri puolilla maata.
Stakes toteuttaa vuosina 2001–2003 Verkostoituvat tulkkipalvelut -hank-
keen (VETURI), jonka tavoitteena on kanavoida tulkkauspalvelujen tarvet-
ta kysynnäksi, kehittää erityisesti alueellista yhteistyötä tulkkipalvelujen
järjestämisessä ja edistää tulkkipalvelujen alueellisia sopimusmenettelyjä
(www.stakes.fi/veturi-hanke). Hankkeessa toimii 10 laajapohjaista alueel-
lista asiantuntijaryhmää. Jatkossa tavoitteena on alueellisten ja paikallis-
ten kehittämishankkeiden toteuttaminen ja tukeminen. (7)

Kuopion yliopiston vammaistutkimusyksikön sosiaalisen kuntoutuk-
sen edistämisprojektiin liittyen on toteutettu pilottikoulutus, jossa ovat
valmistuneet ensimmäiset puhevammaisten tulkkipalvelun työntekijät.

1.1.3 Itsenäisen suoriutumisen tukeminen

Tällä hetkellä selvästi yli puolet 75 vuotta täyttäneistä ihmisistä asuu ko-
tonaan. Suunta vanhusväestön kotipalvelujen kehittämiseksi on ollut oi-
kea, mutta toimenpiteet ovat nykyisen arvion perusteella edelleen riittä-
mättömiä. Esimerkiksi säännöllisten kotipalvelujen määrä 75 vuotta täyt-
täneiden vanhusten tukemiseksi on viime vuosina pienentynyt.

Vanhusten luona tehtyjä ennalta ehkäiseviä kotikäyntejä on toisaalta
suoritettu aiempaa enemmän. Suomen Kuntaliiton ja Stakesin vuosina
2001–2003 toteuttamassa ja sosiaali- ja terveysministeriön tukemassa
Ehkäisevät kotikäynnit vanhuksille -hankkeessa on mukana 10 erikokois-
ta kuntaa eri puolilla Suomea. Hankkeen avulla valmistaudutaan väestön
ikääntymiseen ja kehitetään ehkäisevän vanhustyön muotoja. Vanhuksia
tuetaan selviytymään kotona mahdollisimman pitkään muun muassa
ohjaamalla heitä käyttämään omia voimavarojaan sekä antamalla heille
tietoa kunnassa tarjolla olevista palveluista ja henkilöistä, joihin vanhus
voi apua tarvitessaan ottaa yhteyttä. Vanhukset, työntekijät ja kunnat ovat
olleet tyytyväisiä ehkäisevät kotikäynnit -toimintaan. Hankkeessa synty-
neitä toimintamalleja ja saatuja kokemuksia hyödynnetään jatkossa laa-
jemminkin kuntakentällä. (8)

Ohjelmakaudella on kiinnitetty huomiota erityisesti vanhenevan vä-
estön liikunnan edistämiseen. Valtioneuvosto teki 18.4.2002 periaate-
päätöksen terveyttä edistävän liikunnan kehittämislinjoista lähivuosille.
Se sisältää useita linjauksia iäkkäiden ihmisten terveyden ja toimintaky-
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vyn ja siten itsenäisen kotona asumisen edistämiseksi. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön alaisuuteen perustettu terveyttä edistävän liikunnan neu-
vottelukunta valmistelee yhteistyössä terveyden ja liikunnan asiantun-
tijoiden kanssa iäkkäiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuo-
situsta. Suositus valmistuu alkuvuodesta 2004. Neuvottelukunnassa
suunnitellaan myös kansallista, voimaharjoittelupainotteista liikuntaoh-
jelmaa kotona asuvien ikäihmisten toimintakyvyn edistämiseksi. Ohjel-
ma käynnistetään vuonna 2004.

Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää tietoista van-
huspolitiikkaa, jossa tärkeänä toimijana on vanhusneuvosto. Kuntaliiton
selvityksen mukaan vuonna 2003 jo yli 300 kunnassa toimii vanhusneu-
vosto.

Ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kunta-
liitto ovat ohjelmakaudella toteuttaneet yhteishankkeen, jossa on selvi-
tetty niitä edellytyksiä, joilla hissien rakentamista, uudenlaisia hissivaih-
toehtoja ja yhteishankintamenettelyjä voidaan tehostaa. Hankkeessa on
suoritettu laaja kerrostalojen omistajille ja isännöitsijöille suunnattu ky-
selytutkimus, jossa on arvioitu erityisesti hissien rakentamiseen liittyviä
esteitä. Hissien rakentamista on tuettu Valtion asuntorahaston korjaus-
avustuksin, minkä lisäksi useat kaupungit ovat myöntäneet lisärahoitusta
hissien rakentamiseen. Hissien rakentaminen ei ole kuitenkaan edistynyt
merkittävästi, koska asuntojen omistajille jäävä rahoitusosuus on edel-
leen suhteellisen suuri ja hissien tarve vaihtelee esimerkiksi talojen asu-
kasrakenteesta riippuen. Hissien rakentamista ja yhteishankintaa tulisi
edelleen edistää. Ympäristöministeriö on vuosina 2002–2003 valmistellut
ehdotusta uusiksi liikkumisesteettömyyttä koskeviksi rakentamismäärä-
yksiksi. Uudistuksen merkittävänä sisältönä olisi hissivaatimuksen tiu-
kennus siten, että vähintään puoleen kerrostalon asunnoista tulisi päästä
esteettömästi. (11)

Ikäihmisten itsenäistä suoriutumista edistetään sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön maanlaajuisen  ITSE-hankkeen avulla. Sen tavoitteena on lisätä
työntekijöiden ja käyttäjien tietoutta apuvälineistä ja uusista teknisistä
ratkaisuista asumisessa ja kommunikoinnissa. Sosiaali-, terveys- ja kou-
lutusalan yhteisiä projekteja on Suomessa 16 ja niissä on mukana noin
350 kuntaa. Stakes koordinoi näitä hankkeita.  Apuvälinepalvelujen kehit-
tämiseksi tarvittavaa valtakunnallista informaatio-ohjausta on ohjelma-
kaudella lisätty, mikä parantaa myös kuntien edellytyksiä uuden teknolo-
gian hyödyntämiseen. Stakes on julkaissut vuonna 2003 kattavan Apuvä-
linekirjan. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Stakes ovat myös vuonna 2003
julkaisseet apuvälinepalvelujen laatusuosituksen. (12)

Vammaistyöryhmä 96:n tekemiä ehdotuksia vammaispolitiikan voi-
mavarojen kohdentamisesta ei ole ohjelmakaudella voitu toteuttaa, kos-
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ka ehdotusten jatkovalmistelussa ei ole saavutettu tarvittavaa yksimieli-
syyttä ja poliittista ratkaisua. (13)

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä teki vuonna 2002
esityksen vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avustajajärjestelmän
kehittämisestä. Esityksen pohjalta voidaan jatkaa tarvittavien säädösmuu-
tosten valmistelua.

Vammaisten henkilöiden työllistymisen esteiden purkaminen ja työl-
listymismahdollisuuksien luominen on edennyt ohjelmakaudella suhteel-
lisen hyvin. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvityshenkilö Matti
Marjanen valmisteli vuonna 2000 tähän aihekokonaisuuteen liittyvät ke-
hittämisehdotukset. Tähän liittyvät lainsäädännölliset muutokset suoja-
työjärjestelmän ja työkeskusten uudistamiseksi on myöhemmin toteu-
tettu. (15)

1.2 Estetään ongelmat ajoissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmaan sisältyy usei-
ta ehkäisevää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa tukevia toimenpidekokonai-
suuksia. Useita toimenpidesuosituksia on myös voitu toteuttaa ohjelma-
kauden aikana. Kokonaistilanteen osalta voidaan kuitenkin arvioida, että
ehkäisevän työn painoarvo on vieläkin jäänyt liian vähäiseksi.

Maailman terveysjärjestön WHO:n asettaman kansainvälisen asiantun-
tijaryhmän marraskuussa 2002 julkistaman arvion mukaan Suomen ter-
veyden edistäminen on kansainvälisesti korkeatasoista, mutta kuntata-
solla terveyden edistämiseen osoitettuja varoja on leikattu liikaa ja voi-
mavaroja on vastaavasti kohdennettu suhteessa liikaa palvelujärjestelmään.
Lisäksi asiantuntijoiden mukaan terveyden edistämisen johtajuus vaatisi
kehittämistä. Kuntien tueksi Stakesissa on käynnistetty yhdessä ammat-
tikorkeakoulujen ja lääninhallitusten kanssa hanke, jossa on selvitetty
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen organisointia, toimeenpanoa ja
johtamista kunnissa. Selvitysten pohjalta on aloitettu terveyden edistä-
misen koordinoinnin ja johtamiskäytäntöjen kehittäminen ja arviointi.

1.2.1 Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi

Vanhemmuuden tukemista on ohjelmakaudella toteutettu erityisesti Sta-
kesin koordinoimilla hankkeilla, joissa on ollut mukana kuntia ja järjestö-
jen edustajia. Vanhemmuuden Aika -hankkeessa on kartoitettu kuntien
palvelujen toimintakäytäntöjä vanhemmuuden tukemiseksi, kehitetty
uusia työmenetelmiä, koulutettu neuvoloiden ja päiväkotien henkilöstöä
sekä perustettu yhteistyöverkosto. (16)
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Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjelmakauden aikana toteuttanut
laajamittaista Varhaisen puuttumisen hanketta, jonka toteutuksessa on
Stakesin lisäksi mukana kuntia ja muita toimijoita. Hankkeen tavoitteena
on kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä työskentelevien ky-
kyä puuttua lasten, nuorten ja perheiden ongelmiin varhaisessa vaihees-
sa, kehittää puuttumista tukevia työmenetelmiä ja tiedottaa lasten ja nuor-
ten tarpeista, ongelmista ja palveluista.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuonna 2002 lastenneuvolatoimi-
kunnan asiantuntijatyöryhmän, jonka mietinnön pohjalta on valmisteltu
opas tukemaan kuntien lastenneuvolatyötä. Opas linjaa lapsiperhetyötä
tekevien moniammatillisen yhteistyön tiivistämistä, vanhemmuuden tu-
kemista, erityistuen tarpeessa olevien perheiden tehostettua auttamista
sekä riittävien toimintaedellytysten turvaamista neuvolatyölle (henkilös-
tömitoitus, johtaminen, koulutus ja työnohjaus). Opas on kuntien käytet-
tävissä vuoden 2004 alkuun mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on rahoittanut valtakunnallista hanket-
ta, jossa Stakesin koordinoimana on koulutettu lastenneuvoloiden työn-
tekijöitä ennaltaehkäisevän mielenterveystyön ja varhaisen vuorovaiku-
tuksen tukemisen mallin juurruttamiseksi osaksi jokapäiväisiä työtapo-
ja. Malli on levinnyt yli puoleen Suomen kunnista. Koulutusta on sovel-
lettu myös mm. päivähoidon ja muun perustason työntekijöitä koulu-
tettaessa.

Stakes on toteuttanut sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Aka-
temian rahoittamaa Toimiva perhe -hanketta, jossa vahvistetaan ennalta-
ehkäisevää työotetta psykiatriassa tuottamalla ja implementoimalla ter-
veydenhuollon käyttöön näyttöön perustuvia menetelmiä psyykkisesti
sairaiden vanhempien perheiden tukemiseksi ja lasten häiriöiden ennal-
taehkäisemiseksi. Lisäksi hankkeessa on rakennettu siltoja aikuis-
ten ja lasten mielenterveyspalveluiden välille.

Opetusministeriön työryhmä teki vuonna 2002 ehdotuksen valtioneu-
voston periaatepäätökseksi pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-
nan järjestämisestä. Työssä kartoitettiin nykytilaa ja toiminnan tarvetta sekä
arvioitiin työn- ja vastuunjakoa sekä rahoitusta. Valtakunnan tasolla aamu-
ja iltapäivähoitoa koskeva kokonaistilanne on edelleen hajanainen. Syksyl-
lä 2003 on eduskunnalle annettu hallituksen esitys lainsäädännöstä, jolla
pyritään turvaamaan aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ensimmäi-
sen ja toisen luokan oppilaille vuoden 2004 syksystä lähtien. (17)

Paikallisella tasolla on syntynyt yhdistysten ja lasten vanhempien
aloitteesta koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Esimerkiksi lasten lii-
kunnallisia iltapäiväkerhoja tuetaan opetusministeriön myöntämällä liik-
kuvan iltapäivätoiminnan paikallistuella, jonka jakaa Nuori Suomi ry yh-
dessä lääninhallitusten ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa.
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Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoin-
nin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityk-
sen tukeminen. Hyvin toimiva kouluterveydenhoito pienentää muun
muassa kouluikäisten erikoissairaanhoidon kasvaneita kustannuksia. Kou-
luterveydenhuollon tasossa on edelleen ollut suuria eroja. Vuoden 2002
kesällä Stakes julkisti Kouluterveydenhuolto 2002 oppaan koulutervey-
denhuollolle, peruskouluille ja kunnille. Erityistä huomiota oppaassa kiin-
nitetään oppilaiden mielenterveyden ja seksuaaliterveyden edistämiseen
ja koulukiusaamisen ehkäisyyn. (19)

Stakesin Hyvinvointi koulussa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa kou-
luyhteisön hyvinvointirakennetta ja strategista ajattelua. Myös tehdyt kou-
luterveyskyselyt ovat lisänneet lasten terveyttä koskevaa keskustelua ja
lisänneet kehittämistoimintaa sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.
Keväällä 2003 valmistui kuntien käyttöön ehdotus lasten ja nuorten hy-
vinvointi-indikaattoreista apuvälineeksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin
kuvaamiseen ja seurantaan.

Suomen Kuntaliitto on antanut terveyskeskuksille suositukset koulu-
terveydenhuollon uudesta seurantajärjestelmästä koululaisen terveen
kasvun ja kehityksen seurannan tueksi. ”Koululaisen terveyskertomuk-
sessa” painottuvat aikaisempaa enemmän fyysisen terveyden ohella psyyk-
kisen ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen seuranta sekä selviytyminen
koulutyössä. Tavoitteena on, että kaikki kouluterveydenhuollon yksiköt
luopuvat vähitellen vanhan järjestelmän käytöstä ja siirtyvät käyttämään
uutta lomakkeistoa.

Kouluterveydenhuollon laatusuositukset valmistuvat vuoden 2003 lop-
puun mennessä. Laatusuositukset parantavat ja täydentävät vuonna 2002
valmistunutta Kouluterveydenhuollon opasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen asetettiin keväällä 2003 ri-
kosasioiden sovittelun neuvottelukunta. Neuvottelukunta seuraa ja arvi-
oi rikosasioiden sovittelua sekä tekee kehittämisehdotuksia. (20)

1.2.2 Päihdeongelmien ehkäisy

Alkoholin kulutus ja huumausaineisiin liittyvät ongelmat ovat lisäänty-
neet. Tämä on lisännyt päihdehuollon asiakasmääriä. Alkoholiongelmais-
ten asiakkaiden asema on selkiytymätön monilla hyvinvointipalvelujen ja
etuuksien lohkoilla. Palvelujen tarjonnassa ja saatavuudessa on paljon
epätasaisuutta kuntien välillä. Terveyskeskusten ja sosiaalitoimistojen
merkitys huumehoidon palvelujen tarjonnassa on tärkeä. Työnjaolliset
epäselvyydet eri hoitopaikkojen välillä ovat tavallinen ongelma päihde-
ongelmaisten hoidossa. Akuutissa kriisitilanteessa helpon hoitoon pää-
syn mahdollistavia toimintayksikköjä tarvitaan edelleen lisää.
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Suhtautumisessa huumeiden käyttäjiin on siirrytty hoidolliseen suun-
taan. Huumeiden käyttäjille on perustettu ns. matalan kynnyksen terve-
ysneuvontapisteitä, joissa he voivat saada puhtaita injektiovälineitä ja pa-
lauttaa käytettyjä. Nuorille ja heidän omaisilleen on perustettu ns. päih-
depysäkkejä.

TATO:n suosituksen mukaan kunnat nimeävät ehkäisevän päihdetyön
alueellisen vastuuhenkilön ja huolehtivat näiden henkilöiden riittävästä
täydennyskoulutuksesta. Ehkäisevän päihdetyön verkostoitumista kun-
tatasolla on ohjelmakaudella tuettu TATO:n toimeenpanoa tukevasta
määrärahasta sekä terveyden edistämisen määrärahoista. Ehkäisevän päih-
detyön alueellisesta vastuuhenkilöstä on vakiintunut käyttöön käsite eh-
käisevän päihdetyön yhdyshenkilö.

Stakesin Ehkäisevä päihdetyö -ryhmä on koordinoinut ja kehittänyt
yhdyshenkilöverkostoa. Yhdyshenkilöverkostolle on jaettu informaatio-
materiaalia ja yhdyshenkilöille on järjestetty vuosittain työkokouksia eri
paikkakunnilla. Ehkäisevä päihdetyö -ryhmän ylläpitämään Neuvoa-an-
tavat-portaaliin (www.stakes.fi/neuvoa-antavat) on koottu yhdyshenkilöitä
palveleva ”Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöiden tietopaketti” ja kes-
kustelufoorumi.

Kunnista noin 90 prosenttia on nimennyt ehkäisevän päihdetyön yh-
dyshenkilön. Yleinen tilanne kuntatasolla on kuitenkin se, ettei ehkäise-
vään päihdetyöhön ole varattu riittävästi erillisiä voimavaroja. Haasteena
on myös verkostotoiminnan turvaaminen pitkällä aikavälillä. Stakesin
Ehkäisevä päihdetyö -ryhmä jatkaa yhdyshenkilöverkoston kehittämistä
edelleen vuonna 2004. (23)

Osana TATO:n laatusuositustyötä valmistui syksyllä 2002 päihdepal-
velujen laatusuositukset. Opas tukee työtä palvelujen yhtenäistämiseksi
valtakunnan tasolla.

Valtioneuvosto hyväksyi 9.10.2003 periaatepäätöksen alkoholipolitiikan
linjauksista, joka on valmisteltu yhteistyössä eri ministeriöiden kesken. Ta-
voitteena on alkoholin aiheuttamien haittojen ehkäisy ja vähentäminen. Pe-
riaatepäätöksen jälkeen valmistellaan alkoholiohjelma 2004–2007, jossa on
mukana koko valtionhallinto, kunnat, järjestöt, kirkko ja elinkeinoelämä.

1.2.3 Sosiaalityön vahvistaminen

Tavoite- ja toimintaohjelman suositus siitä, että jokaista 2000 asukasta
kohden on vähintään yksi sosiaalityöntekijä, on ohjelmakauden aikana
edennyt kunnissa heikosti. Esimerkiksi Etelä-Suomen lääninhallituksen
alueella vuonna 2001 tehdyn selvityksen mukaan 35 kuntaa 89:stä ei yltä-
nyt suosituksen tasolle. (26)

Sosiaalityön merkityksen vahvistamiseksi sosiaali- ja terveysministe-
riö on asettanut sosiaalityön neuvottelukunnan. Neuvottelukunta on ke-
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väällä 2003 tehnyt laajan toimenpide-ehdotuksen sosiaalityön eri osa-
alueiden kehittämiseksi.  Sosiaalialan työtapojen uudistamiseksi ja sosi-
aalityöntekijöiden aseman vahvistamiseksi tarvittavat toimenpiteet ovat
edelleen valmisteltavina Sosiaalialan kehittämishankkeessa.

Kuntouttavaa työtoimintaa koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.9.2001.
Lainsäädännön tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien aktivoiminen sekä
kuntien sosiaalityön ja työvoimahallinnon yhteistyön edistäminen. Lain-
säädännön toteutumista ja vaikutuksia arvioidaan Stakesin ja Kuntoutus-
säätiön yhteistyössä tekemässä Akku-projektissa, jonka loppuraportti
valmistuu vuoden 2003 aikana.

Sosiaalisen luototuksen kuntakokeiluista vuosina 1999–2001 on saa-
tu positiivisia tuloksia. Sosiaalista luototusta koskeva toiminta on vaki-
naistettu kunnan sosiaalitoimen osaksi vuonna 2002 vahvistetulla lailla.
(28)

Laki talous- ja velkaneuvonnasta on vahvistettu vuonna 2000. Lain
mukaan lääninhallitusten tehtävänä on huolehtia neuvontapalvelujen riit-
tävyydestä alueellaan. Lääninhallitus voi tehdä kunnan kanssa sopimuk-
sen siitä, että kunta hoitaa neuvontaa toimeksiantotehtävänä, mutta neu-
vontapalveluja voidaan toteuttaa muullakin tavoin.

1.3 Palvelujen toimivuus

1.3.1 Palvelujen saatavuuden varmistaminen

Terveydenhuolto

Palvelujen saatavuuteen liittyviä tavoitteita on tuettu ja seurattu mm. Ter-
veydenhuolto 2000-luvulle -hankkeen, suun terveydenhuollon kehittä-
mishankkeen, Mielekäs Elämä -hankkeen, Makropilotti-hankkeen sekä
erilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian kehittämishank-
keiden kautta. Terveydenhuolto 2000-luvulle -hankkeen yhteydessä suo-
ritetun sairaanhoitopiirien tiedonkulun toimivuutta koskevan arvioinnin
mukaan lähete- ja palautekäytännöissä tilanne on parantunut jonkin ver-
ran, mutta edelleen vuonna 2001 vain 40 prosenttia terveyskeskuksista
sai palautteen sairaanhoidosta kaikilta erikoisaloilta. (29)

Tavoite- ja toimintaohjelman tavoite siitä, että ajanvarauksella pääsee
terveyskeskuslääkärin ei-kiireelliseen hoitoon kolmen vuorokauden ku-
luessa ja että sairaaloissa varmistetaan ei-kiireellisen hoidon tarpeen ar-
viointi neljäntoista vuorokauden kuluessa, ei ole toteutunut. Ohjelma-
kauden aikana terveyspalvelujen saatavuus on useissa kunnissa heiken-
tynyt erityisesti johtuen perusterveydenhuollon lääkäreiden ja eräiden
muiden ammattihenkilöiden määrän riittämättömyydestä. (30)
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Valtioneuvoston periaatepäätös terveydenhuollon tulevaisuuden tur-
vaamiseksi edellyttää, että sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee yh-
teistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa valtakunnalliset kiireettömän hoi-
don ja jononhallinnan toteuttamisohjeet vuoden 2003 loppuun mennes-
sä. Ministeriö on asettanut tehtävään työryhmän. Valmistelun lähtökoh-
tana on, että terveydentilan ensiarviointiin tulee päästä kolmen päivän
kuluessa yhteydenotosta, erikoissairaanhoidon polikliiniseen arvioon
kolmen viikon kuluessa lähettämisestä ja että lääketieteellisesti perustel-
tuun hoitoon pääsy turvataan kansallisen hoitosuosituksen määrittämässä
tai muuten näyttöön perustuen määritellyssä kohtuullisessa ajassa, taval-
lisesti kolmessa ja viimeistään kuudessa kuukaudessa.

Kansallisen terveydenhuollon hankkeen yhteydessä on heinäkuussa
2002 päätetty 25 miljoonan euron valtionavustuksesta tutkimus- ja hoi-
tojonojen purkamiseen. Valtionavustus on käytettävä kokonaan sairaan-
hoitopiirien tutkimus- ja hoitojonojen purkamisesta aiheutuviin kustan-
nuksiin vuoden 2003 loppuun mennessä. Sairaanhoitopiirien on sovitta-
va jäsenkuntiensa kanssa siitä, että ne maksavat valtionavustuksella tuo-
tetuista tai hankituista palveluista puolet niiden normaalista maksuosuu-
desta. On arvioitu, että ylimääräisen avustuksen turvin voidaan hoitaa yli
100 000 ihmistä. Avustusta on käytetty erityisesti tekonivel- ja kaihileik-
kauksiin.

Hammashuollon laajentaminen on toteutettu säädöstasolla. Hammas-
hoidon laajennuksen ensimmäisessä vaiheessa 2001 kunnat velvoitettiin
järjestämään hammashoito ainakin vuonna 1946 ja sen jälkeen synty-
neille. Vuoden 2002 aikana velvoite on laajennettu koskemaan koko väes-
töä. Samalla on vastaavasti laajennettu sairausvakuutuksen hammashuol-
tokorvauksiin oikeutettujen piiriä. Uudistuksen toimeenpano ei ole tois-
taiseksi kaikissa kunnissa onnistunut ja toteutumista seurataan edelleen
Stakesin koordinoimassa hankkeessa. Edellä mainittu Kansallisen tervey-
denhuollon hankkeen hoitoon pääsyä koskeva osa koskee myös ham-
mashuoltoa. (33)

Sosiaalitoimen palvelut

Sosiaalityöntekijän akuuttipalvelujen järjestämistä koskeva tilanne vaih-
telee kunnissa. Suurimmissa kaupungeissa päivystystoiminta on järjes-
tetty yleensä hyvin. Joillakin seuduilla päivystyspalveluita on rakennettu
kuntien yhteistyön pohjalta. Edelleen eräissä kunnissa sosiaalityönteki-
jän akuuttipalveluja ei ole saatavilla. Sosiaalialan kehittämishankkeen toi-
meenpanossa tavoitteena on kattavan sosiaalipäivystysjärjestelmän to-
teuttaminen koko maahan vuoteen 2007 mennessä. (31)

Uusi toimeentulotukiopas on julkaistu vuonna 2003. Suositus viikon
sisällä tapahtuvasta hakemuskäsittelystä on annettu, mutta käsittelyajoissa
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on edelleen suuria kuntakohtaisia eroja eikä useissa kunnissa suosituk-
sen mukaista käsittelyaikaa kyetä täyttämään. (32)

Verkostoituvat erityispalvelut -hankkeen avulla on vuodesta 1998 lu-
kien pyritty parantamaan sosiaalihuollon erityisosaamista. Sosiaalihuol-
lon erityispalveluja koskevat seudulliset suunnitelmat valmistuvat vuo-
den 2003 loppuun mennessä. Sosiaalialan kehittämishankkeen mukai-
sesti tavoitteena on käyttää suunnitelmia apuna erityispalveluja kehitet-
täessä. Tarkoituksena on, että sosiaalialan osaamiskeskukset neuvottele-
vat alueen kuntien kanssa palvelurakenteen ja toimintojen kehittämises-
tä sekä laativat vuosittain seuraavalle vuodelle kattavan toimintaohjel-
man tarvittavista hankkeista ja voimavaroista sosiaalialan kehittämishank-
keen aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Stakes ovat ohjelmakauden aikana
kehittäneet Internetissä toimivan sosiaalihuollon erityispalvelujen ylikun-
nalliset tuottajat sisältävän TietoVEP-tietopankin. (39)

Lapsiperheiden tuki

1990-luvun alussa tehdyt sosiaali- ja terveydenhuollon voimavarojen leik-
kaukset näkyvät erityisesti äitiys- ja lastenneuvoloiden, perheneuvoloi-
den, lasten päivähoidon ja kouluterveydenhoidon heikentyneessä kyvys-
sä vastata palvelujen tarpeeseen. Vanhempien epäsäännölliset työajat ai-
heuttavat kunnille ongelmia ja noin kolmasosa kunnista ei ole pystynyt
järjestämään vuorohoitoa kaikille sitä tarvitseville perheille. Erityispäivä-
hoidon tarpeessa olevien lasten määrä on kasvamassa, mutta tukitoimen-
piteistä ja ammattitaitoisesta henkilöstöstä on puutetta.

Lastensuojelun piirissä olevien lasten määrä on lisääntymässä voimak-
kaasti. Varsinkin nuorten päihde- ja huumehoitoon erikoistuneista lai-
toksista on pulaa. Lastensuojelun muuttuneeseen tilanteeseen on Stake-
sin johdolla kehitetty uusi työmuoto läheisneuvonpito, josta on ollut
myönteisiä kokemuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tukenut vuosina 2001–2003 toteu-
tettavaa hanketta, jonka tarkoituksena on selvittää ja kehittää hyviä käy-
täntöjä pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten palveluohjaukseen kun-
nissa. Eri puolilla maata kokeiltavissa toimintamalleissa painotetaan yh-
teistyötä erityisesti kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kunnan mui-
den hallintokuntien, Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistojen ja kol-
mannen sektorin toimijoiden kanssa. Hankkeen käytännön toteutuk-
sesta vastaa Kehitysvammaliitto. Sosiaalialan kehittämishankkeen toi-
meenpanon yhteydessä on tavoitteena laajentaa palveluohjausmenet-
telyn käyttöönottoa asteittain myös muiden pitkäaikaisten asiakasryh-
mien kohdalla. (38)
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Ikäihmisten palvelut

Tavoitteena on mahdollisimman monen ikäihmisen itsenäinen asumi-
nen omassa kodissaan laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin.
Ikääntyvien palveluissa on tapahtunut suuria muutoksia. Palveluissa ja
hoidossa on siirrytty kevyempiin ratkaisuihin. Pyrkimyksenä on ollut li-
sätä palveluasumista ja vähentää laitoshoitoa. Seurauksena on ollut, että
kotona ja palvelutaloissa asuvat asiakkaat ovat entistä enemmän apua ja
hoitoa tarvitsevia. Asiakkaiden avuntarve avohuollossa on kasvanut, mutta
kotipalveluhenkilöstöä ei ole pystytty lisäämään samassa suhteessa.

Stakes on ohjelmakauden aikana toteuttanut vanhustenhuollon in-
tegroitua arviointijärjestelmää koskevan kehittämishankkeen. Hanke si-
sältää pitkäaikaishoidon tarpeen arviointia koskevan RAI-tietojärjestelmän
käyttöönoton edistämistä sekä hoidon laatua, työyhteisön toimivuutta,
hoidon vaikuttavuutta ja kustannuksia koskevan HoiToVa-tutkimuksen.
Erityisesti dementoituneiden hoidon kehittämistä varten toteutetaan li-
säksi Stakesissa pitkäaikainen vuoteen 2007 jatkuva erillinen hanke. Kaik-
ki mainitut hankkeet toteutetaan yhteistyössä kuntien ja muiden käytän-
nön toimijoiden kanssa ja ne tukevat osaltaan kunnallisia pitkäaikaishoi-
don kehittämishankkeita. Suomen Kuntaliitto on toteuttanut ohjelma-
kaudella vanhusten laitoshoidon laatuhankkeen (Lasso 2), jonka tavoit-
teena on parantaa laadunhallintaa hoitotyössä. (36)

Omaishoidon tuen saajat ovat yleistyneet ikääntyneiden avopalveluissa.
Omaishoidon tuen kohdentaminen eri tavoin apua tarvitseville vaihtelee
kuitenkin kunnittain. Vuonna 2003 julkaistiin Stakesin tekemä selvitys
omaishoidon tuesta ja sen vaihtelusta vuosina 1994–2002 (STM:n selvi-
tyksiä 2003:8). Selvityksen mukaan omaishoidon tuen kysyntä on tarjon-
taa suurempi ja kunnista vain viidesosa katsoi omaishoidon tuen määrä-
rahojen olevan riittäviä. Omaishoitoa koskevaa lainsäädäntöä täsmennet-
tiin vuonna 2002 muun muassa siten, että omaishoitajien oikeus vapaa-
seen lisääntyi yhdellä päivällä kuukautta kohti. Järjestöillä on myös useita
projekteja, joiden tavoitteena on kehittää omaishoitoa ja tukea omaishoi-
tajien jaksamista. (37)

Ikäihmisiin liittyvät haasteet on tuotu selkeästi esille tavoite- ja toi-
mintaohjelman ansiosta. Tätä on edistänyt myös julkisuudessa käyty kes-
kustelu omaishoidosta ja ikäihmisten palvelujen epäkohdista. Ikäihmis-
ten hoitoa ja palveluja koskevaa sosiaali- ja terveysministeriön sekä Suo-
men Kuntaliiton vuonna 2001 hyväksymää laatusuositusta on pidetty
merkittävänä saavutuksena. Laatusuositukseen liittyen on vuonna 2002
julkaistu ikäihmisten hyvää hoitoa ja palveluja koskeva opas. Laatusuosi-
tuksesta järjestettiin noin 40 alueellista ja paikallista koulutustilaisuutta ja
suositus on saanut kunnissa hyvän vastaanoton. Kunnissa on käynnisty-
nyt suunnitelmallinen strategiatyö, jota tuetaan Etelä-, Länsi- ja Itä-Suo-
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men lääninhallitusten projekteilla. Eri toimijat ovat lisäksi käynnistäneet
useita kehittämishankkeita laatusuosituksen pohjalta. Stakes julkaisi työn-
tekijöille suunnatun Hyvän hoidon oppaan vuonna 2002 ja  kehittää
Internet-pohjaista seurantavälinettä. Suomen Kuntaliitto toteuttaa laa-
dun kehittämishankkeita ja ehkäiseviä kotikäyntejä koskevan hankkeen.
Järjestöillä on käynnissä useita alan hankkeita, kuten kuntoutusneuvo-
laprojekti, geriatrisen kuntoutuksen hanke ja dementiapalveluja koske-
via projekteja.

Kotona asumista tuetaan kotona toteutettavilla palveluilla ja omais-
hoidon tuella. Lahden seudun kuntien palvelusetelikokeilu on kotipalve-
lua koskeva merkittävä kehittämishanke, joka käynnistettiin tavoite- ja
toimintaohjelman rahoituksella. Seteli annetaan ikääntyneelle henkilölle
tai omaishoitajalle nopeaa ja äkillistä apua edellyttävissä tilanteissa. Vuo-
den 2003 syksyllä on annettu hallituksen esitys palvelusetelin käyttöön-
ottoa koskeviksi säännöksiksi, jotka koskevat säännöllisen kotipalvelun
hankkimiseksi annettavaa palveluseteliä. Uudistuksen on tarkoitus tulla
voimaan vuoden 2004 alusta.

Stakes julkaisi hoito- ja palvelusuunnitelmaa  käsittelevän oppaan syk-
syllä 2002. Oppaan tavoitteena on edistää asiakaslähtöisiä työkäytäntöjä.

Ikäihmisiä koskevat tavoite- ja toimintaohjelman tavoitteet on saavu-
tettu yleisesti ottaen hyvin. Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laa-
tusuosituksen valmistelu ja jatkotoimenpiteet on toteutettu hyvässä yh-
teistyössä ministeriön, Stakesin, Suomen Kuntaliiton ja järjestöjen välillä.
Henkilöstön riittävyyttä ja täydennyskoulutusta koskevat tavoitteet ovat
kuitenkin toistaiseksi toteutuneet huonosti. Tilastotietojen perusteella
voidaan toimenpiteiden vaikuttavuutta toistaiseksi arvioida vain rajoite-
tusti. Esimerkiksi kotona asumista tukevia palveluja tulee edelleen tukea
ja palvelujen määrän kehittymistä tulee seurata pitkällä aikavälillä.

Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ovat lisääntyneet 1990-luvulla. Vä-
estöön suhteutetut vammaispalveluiden kustannukset vaihtelevat kun-
nittain. Tulkkipalvelun ja apuvälineiden saatavuusselvityksen mukaan pal-
velujen saatavuudessa oli merkittäviä alue-, vamma- ja ikäryhmäkohtai-
sia eroja.

Apuvälineiden saatavuus vaihtelee, sillä terveyskeskuksilla ja keskus-
sairaaloilla ei ole riittävästi määrärahoja apuvälinepalvelujen toteuttami-
seen. Apuvälineiden käytön opetus on usein riittämätöntä ja tämä vähen-
tää välineiden käyttöä. Jotta asiakas ei joutuisi tarpeettomasti asioimaan
eri toimipisteissä, on apuvälinepalvelun eri tahojen yhteistyötä korostet-
tava.  Apuvälinepalveluja koskeva valtakunnallinen laatusuositus on val-
mistunut vuonna 2003.
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Vammaisten henkilöiden asumispalveluja koskeva laatusuositus jul-
kaistiin kesäkuussa 2003. Sekä apuvälinepalveluja että vammaisten hen-
kilöiden asumispalveluja koskevan laatusuosituksen käytännön toimeen-
panoa tuetaan Stakesin erillishankkeilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä teki keväällä 2002
esityksen vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avustajan käyttöön
liittyvien poikkeuksellisten suurten kustannusten tasaamiseksi. Esitystä
ei ole kuitenkaan voitu ohjelmakauden aikana toteuttaa. Sosiaalialan ke-
hittämishankkeen toimeenpanon yhteydessä on vammaispalvelujen ke-
hittämisen eräänä osatavoitteena seuraavalla ohjelmakaudella henkilö-
kohtaisen avustajajärjestelmän ja tulkkipalvelujen kehittäminen ja lisää-
minen.

1.3.2 Mielenterveystyön vahvistaminen

Mielenterveyspalveluissa on tapahtunut 1980-luvun lopun ja 1990-luvun
aikana voimakas muutos. Psykiatristen sairaansijojen määrä on laskenut
ja potilaiden hoito on siirtynyt psykiatrisista sairaaloista muihin kunnalli-
siin sairaaloihin. Sairaanhoitopaikkojen määrän supistamista on pidetty
liiallisena, sillä riittävä avohoitopalvelujen saatavuus on edelleen ongel-
mana kunnissa. Myös psykiatristen sairaalapalvelujen käytössä on varsin
suuria alueellisia ja kuntien välisiä eroja. Lasten ja nuorten mielenterveys-
palvelut ovat yhä riittämättömät ja odotusaika sairaalahoitoon liian pitkä.

Mielekäs Elämä! -ohjelma päättyi vuoden 2002 lopussa. Hankkeen lop-
puraportti ja erilliset toimeenpanosuositukset julkaistiin elokuussa 2003.
(41)

Kuntien mielenterveyspalveluiden kehittämistä ja saumatonta järjes-
tämistä on tuettu Stakesin toimesta vuonna 2002 käynnistetyllä erillis-
hankkeella. Hankkeessa on mukana useita kuntia Pirkanmaan ja Pohjois-
Karjalan alueilla ja lääninhallitukset osallistuvat myös yhteistyöhön. (42)

Sosiaali- ja terveysministeriö on sopinut alan järjestöjen kanssa tele-
maattisten neuvonta- ja kriisipalvelujen järjestämisestä. (43)

Stakes ja Suomen Kuntaliitto toteuttavat yhdessä tutkimushankkeen
”Ehkäisevä mielenterveystyö, kriisityö ja itsemurhien ehkäisy kunnissa”.
Tutkimuksen tulokset raportoidaan vuoden 2003 loppuun mennessä. Tut-
kimus antaa kattavan kuvan ehkäisevän mielenterveystyön palveluiden,
itsemurhien ehkäisyn ja kriisityön toteutumisesta koko maassa. Hanke
toteutetaan Terveyden edistämisen määrärahan turvin. (44)

Vuosina 2000–2003 on kunnille myönnetty erityistä valtionavustusta
lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin. Lasten ja nuorten psykiatrista
kuntoutusta on tuettu myös Kansaneläkelaitoksen kautta myönnetyllä
tuella. Valtionavustuksen ja muun tuen avulla on kyetty tehostamaan ala-
ikäisten psykiatrista hoitoa, mutta alueellisia eroja palvelujen järjestämi-
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sessä on edelleen olemassa. Muun muassa vaikeista mielenterveyden
häiriöistä kärsivien nuorten valtakunnallinen tutkimus- ja hoitoyksikkö
on avattu keväällä 2003 Nokialla. (45)

Mielenterveyspalveluiden laatusuositus on annettu vuonna 2002. Alu-
eellisia ja paikallisia kehittämishankkeita voidaan tältäkin osin tukea lää-
ninhallitusten myöntämillä kuntien kehittämishankeavustuksilla sekä
Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaisella hankerahoituksella.
Kattavampi arvio laatusuosituksen toimeenpanosta ja vaikuttavuudesta
suoritetaan seuraavan ohjelmakauden aikana.

Tavoitteena on mielenterveystyön avopalvelujen, psykososiaalisten
palvelujen ja päihdepalvelujen sekä niihin liittyvän päivystyksen järjestä-
minen seudullisena toiminnallisena kokonaisuutena yhteistyössä kolman-
nen ja yksityisen sektorin kanssa. Tarvittavia toimenpiteitä ja niiden to-
teutusta valmistellaan Kansallisen terveydenhuollon hankkeen yhteydessä
ja vastaavat tavoitteet otetaan keskeisesti huomioon myös Sosiaalialan
kehittämishankkeen toimeenpanossa.

1.3.3 Palvelujen käyttäjien osallisuuden lisääminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien aseman vahvistaminen ja osalli-
suuden lisääminen on ollut eräänä tavoite- ja toimintaohjelman keskei-
senä painotuksena. Tässä suhteessa on edetty ohjelmassa asetettujen ta-
voitteiden suuntaisesti ja kuntatasolla on käynnistetty eräitä uusia kokei-
luja. Palvelujärjestelmän asiakkaan näkökulman entistä parempi huomi-
oonottaminen tulee edelleen lähivuosina edellyttämään suurta työpanosta.

Stakes on ohjelmakauden aikana tuottanut tutkimustietoa kuntakoh-
taisista eroista sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tiedot ovat Stakesin Inter-
net-sivuilla ja myös kuntien käytettävissä. Sosiaali- ja terveysministeriön
sosiaali- ja terveydenhuollon tietouudistus 2005 -hankkeen loppuraport-
ti on julkaistu vuonna 2003. Loppuraportin ehdotusten mukaan pyritään
ottamaan käyttöön eräitä palveluja koskevia uusia tietokantoja sekä laa-
jempi hyvinvoinnin, terveyden ja palveluiden käytön indikaattoritieto-
pankki. (46)

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) tuli
voimaan vuoden 2001 alusta. Uuden lain myötä on vahvistettu asiakkaan
osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta sekä parannettu asiakassuhteen luot-
tamuksellisuutta. Lain yleisenä tavoitteena on myös turvata asiakkaan
oikeus hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Tässä suhteessa
lailla on pyritty parantamaan sosiaalihuollon asiakkaan asemaa vastaa-
valla tavalla kuin terveydenhuollossa jo vuonna 1993 voimaan tulleella
lailla potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992). (50)

Terveydenhuollossa on ohjelmakauden aikana toteutettu useita alueel-
lisia tai paikallisia potilaiden antamaan palautteeseen perustuvia selvityk-
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siä, joilla pyritään varmistamaan hoitoon liittyvien periaatteiden toteutu-
mista ja parantamaan hoidon laatua.

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan sosiaalihuoltoa toteutettaessa on
laadittava palvelu- ja hoitosuunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neu-
vonta ja ohjaus tai jollei suunnitelma muutoin ole ilmeisen tarpeeton.
Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Stakes ovat vuoden
2002 lopussa julkaisseet käytännön työntekijöille tarkoitetun ikäihmisten
hoito- ja palvelusuunnitelmia koskevan oppaan.

Palvelujen järjestämistä suunnitelmallisella ja kokonaisvaltaisella ta-
valla voidaan palvelu- ja hoitosuunnitelman ohella tukea myös muilla
tavoin. Sosiaali- ja terveysministeriö on kesäkuussa 2001 käynnistänyt
projektin, jonka tarkoituksena on yhteistyössä kuntien kanssa kokeilla
erilaisia palveluohjausmalleja käytännössä. Kohderyhmäksi on kokei-
lussa rajattu pitkäaikaissairaat ja vammaiset lapset ja nuoret sekä hei-
dän perheensä. Kokeilun loppuraportti on valmistunut vuonna 2003, ja
kokeilun alaustava palaute on ollut myönteistä. Kokeilun tuloksia arvioi-
daan perusteellisesti erillisessä Stakesin toteuttamassa hankkeessa.

Asiakkaan valinnanvapauden lisäämistä erityisesti sosiaalihuollossa on
selvitetty palvelusetelimallin käyttöä koskevilta osin. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön asettamat selvityshenkilöt esittivät kesäkuussa 2002 sosiaali-
huoltolain mukaisten kotipalvelujen avaamista kilpailulle siten, että pal-
veluja tarvitseva asiakas voisi valita palvelusetelillä kunnan järjestämien
ja yksityisten palvelujen välillä. Esityksen pohjalta on myöhemmin tehty
laaja lausuntoyhteenveto. Eräitä palvelusetelikokeiluja on jo toteutettu.
Vuoden 2003 syksyllä on annettu hallituksen esitys palvelusetelin käyt-
töönottoa koskeviksi säännöksiksi, jotka koskevat säännöllisen kotipal-
velun hankkimiseksi annettavaa palveluseteliä. Uudistuksen on tarkoitus
tulla voimaan vuoden 2004 alusta.

Vuonna 1997 sisäasiainministeriö käynnisti valtakunnallisen osalli-
suushankkeen, jonka tavoitteena oli kehittää paikallisia toimintatapoja
kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistami-
seksi. Hankkeen toinen vaihe päättyi keväällä 2002. Osallisuushankkeen
projektien avulla monissa kunnissa on perustettu kunnallisen valmiste-
lun ja päätöksenteon tueksi yhteistyöelimiä, kuten vanhus- ja vammais-
neuvostot, nuorisovaltuustot ja erilaiset alueelliset neuvottelu- ja  ke-
hittämistoimikunnat.  Näiden tehtävänä on edustamansa väestöryhmän
etujen ja oikeuksien ajaminen. Osallisuushankkeiden tuloksena on syn-
tynyt yhteissuunnittelua, Internet-pohjaista vuorovaikutusta sekä pit-
källe vietyä alueellistamista. Projektien kokonaistavoitteet on saavutettu
melko hyvin huomioiden se, että osallisuustyö on monissa kunnissa
vasta alussa.
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1.3.4  Laatusuositustyön ja

oman toiminnan arvioinnin yhteenveto

Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman eräänä ydin-
ajatuksena on kuntien toiminnan aiempaa tehokkaampi ohjaaminen yh-
teistyötä painottavalla otteella. Tämän uuden ohjausmenetelmän keskei-
set työvälineet ovat ohjelmassa mainituille viidelle palvelujärjestelmän
alueelle laaditut laatusuositukset. Ensimmäisinä valmistuivat vuonna 2001
vanhustenhuollon ja mielenterveyspalvelujen laatusuositukset. Myös vam-
maisten asumispalvelujen, päihdetyön sekä apuvälinepalvelujen laatusuo-
situkset ovat valmistuneet. Lisäksi valmisteilla on kouluterveydenhuol-
lon ja mielenterveyskuntoutuksen laatusuositukset.

Edellä erikseen mainittujen aihealueiden ohella on ohjelmakaudella
edistetty muutakin laatusuositustyötä ja vastaavaa muuta ohjausta. Ylei-
simpiä sairauksia varten laadittavien valtakunnallisten Käypä Hoito -hoi-
tosuositusten valmistelua on jatkettu Lääkäriseura Duodecimin toimesta
sosiaali- ja terveysministeriön tuella. Lasten erityispäivähoitoa koskevan
oppaan valmistelu on käynnistetty vuonna 2002.

Laatusuositukset on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön, Stake-
sin, kuntien, Suomen Kuntaliiton ja palvelujen käyttäjien yhteistyönä. Laa-
tusuositusten valmistelusta on saatu pääosin positiivisia kokemuksia.
Suositusten todellista vaikuttavuutta on kuitenkin vielä liian varhaista ar-
vioida. Laatusuositustyötä on syytä jatkaa, mutta tulevaisuudessa paino-
pisteenä on valmistuneiden laatusuositusten toimeenpano ja vaikutta-
vuuden arviointi. Yleisenä kysymyksenä on se, miten laatusuositusten
asema ja merkitys voidaan ylläpitää muuttuvissa olosuhteissa ilman, että
niistä muodostuu liian jäykkä ja sitova ohjausväline.

Mielenterveyspalvelujen laatusuosituksen toimeenpano toteutetaan
alueellisena (Stakes, lääninhallitukset ja sovitut kunnat) ja monialaisena
yhteistyönä kahden läänin alueella. Tavoitteena on suosituksen hyödyntä-
minen mielenterveyden kokonaissuunnitelmien laatimiseksi. Hankkeessa
kehitellään samalla suunnittelun strategiaa. Hanke toteutetaan vuosina
2002–2003 TATO:n toimeenpanoa tukevalla rahoituksella. Myös vammais-
ten asumispalveluja sekä apuvälinepalveluja koskevien laatusuositusten
toimeenpanoa Stakesin erillishankkeiden avulla tuetaan tällä määrärahalla.
Kuntien toiminnallisia kehittämishankkeita laatutyön edistämiseksi voidaan
tukea valtionosuuslainsäädännön mukaisilla valtionavustuksilla.

Valtioneuvosto on vuonna 2002 vahvistanut periaatepäätöksen var-
haiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista. Valtakunnallista varhais-
kasvatussuunnitelmaa on valmisteltu ja toteutettu Stakesin toimesta eri-
tyisesti Varttua-Internet-ympäristössä. Varhaiskasvatuksen kehittämistä ja
vanhempien osallisuuden vahvistamista edistetään jatkossa myös Sosiaa-
lialan kehittämishankkeen toimeenpanon yhteydessä. (55)



30

Oman toiminnan tuloksellisuuden arviointia paikallisella ja alueelli-
sella tasolla on ohjelmakaudella tuettu erityisesti Stakesin toimesta suo-
ritetulla arviointitutkimuksen menetelmien tuntemuksen lisäämisellä,
koulutuksella ja tiedotuksella. (56)

1.3.5 Seudullisen ja alueellisen

yhteistyön edistäminen

Seudullisen ja alueellisen yhteistyön merkitys on korostunut viime vuo-
sina voimakkaasti kaikilla palvelualoilla. Valtakunnallista aluepolitiikan
kehittämistyötä on tehty erityisesti aluekeskus- ja osaamiskeskusohjel-
mien muodossa. Tavoitteena on vahvistaa kuntien ja seutukuntien yh-
teistyötä ja luoda tälle yhteistyölle kiinteät ja toimivat rakenteet.

Myös sosiaali- ja terveydenhuollossa on käynnissä useita yhteistyötä
tukevia kehityssuuntia sekä konkreettisia kehittämishankkeita. Sosiaali-
huollon ongelmana on ollut erityisosaamista vaativien palvelujen, esimer-
kiksi perhe- ja kasvatusneuvolatoiminnan, erityispäivähoidon, lastensuo-
jelun ja päihdehuollon järjestäminen erityisesti pienissä kunnissa. Perin-
teisen kuntayhtymä-mallin sijaan on syntynyt muuntyyppisiä seudullisia
ja alueellisia yhteistyömalleja, jotka perustuvat esimerkiksi useiden kun-
tien keskinäiseen sopimukseen.

Sosiaalipalveluiden osalta seutuyhteistyötä on edistetty sosiaali- ja ter-
veysministeriön vuonna 1997 käynnistämällä Verkostoituvat erityispalve-
lut (VEP) -hankkeella. Hanke on keskittynyt sosiaalialan alueelliseen yh-
teistyöhön ja sen tavoitteena on kuntien, kuntayhtymien, järjestöjen ja
oppilaitosten verkostoitumisella saada aikaan nykyistä paremmin toimi-
vat sosiaalihuollon erityispalvelut sekä turvata erityisosaamisen saatavuus.
Hankkeen kolmas vaihe on päättymässä vuonna 2003 ja seudullisen yh-
teistyön rakenteita edistetään jatkossa osana sosiaalialan osaamiskeskus-
ten toimintaa. (57)

Sosiaalihuollon alueelliselle yhteistyölle on luotu ohjelmakauden ai-
kana uudet rakenteet ja perusrahoitus toiminnan turvaamiseksi. Koko
maan kattavaa sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaa valmisteltiin vuon-
na 2001 erityisellä määrärahalla ja vuoden 2002 alusta toiminta vakinais-
tui, kun laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001) tuli voi-
maan. Osaamiskeskusten toimialueet ovat maakuntapohjaisia ja ne kat-
tavat kaikki kunnat. Kuntien osallistuminen osaamiskeskusten toimin-
taan perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta tavoitteena on, että kaikki kun-
nat osallistuisivat oman toimialueensa osaamiskeskuksen toimintaan. (65)

Osaamiskeskustoiminnan keskeisenä tavoitteena on toimivan ja py-
syvän yhteistyörakenteen luominen tutkimus- ja opetustoiminnan sekä
kuntien käytännön työn välille. Toisena tavoitteena on se, että osaamis-
keskusverkostosta muodostuu sosiaalihuollossa tarvittava kuntien ja
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muiden alueellisten toimijoiden yhteistyörakenne. Osaamiskeskustoimin-
taa tuetaan valtionavustuksella, joka kohdentuu käytännössä lähinnä osaa-
miskeskusten perushenkilöstön palkkaukseen. Tarkoituksena kuitenkin
on, että osaamiskeskusten toiminta muodostuu alueellisten toimijoiden
yhteisistä hankkeista ja että myös toiminnan rahoitus perustuu pääosin
eri lähteistä saatavaan hankerahoitukseen.

Terveyspalveluissa yhteistyöhön liittyvät kysymykset ja ongelmat ovat
painottuneet toisin. Perusterveydenhuollossa erityisesti terveyskeskusten
liian pieneen yksikkökokoon liittyvät ongelmat ovat korostuneet. Erikois-
sairaanhoidossa palvelujen hankkiminen kuntayhtymiltä on sinänsä va-
kiintunut toimintamalli, mutta eräillä alueilla kustannusten hallinta on
tuottanut jatkuvia ongelmia.

Sosiaali- ja terveysministeriö on voinut kuluvan vuoden aikana omal-
ta osaltaan tukea sosiaali- ja terveydenhuollon seudullisia yhteistyöhank-
keita. Vuodelle 2002 valtion talousarviossa varattiin erillinen 2,9 miljoo-
nan euron määräraha seutukunnallisiin kehittämishankkeisiin ja tervey-
denhuollon palvelujärjestelmän kehittämiskokeiluihin. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö teki päätökset 31:stä kuntien yhteisestä hankkeesta, jotka ulot-
tuvat osittain vuoteen 2004 saakka.

Vuonna 2003 tuli voimaan perustamishankejärjestelmän uudistus, joka
mahdollistaa valtionavustusten myöntämisen kuntien toiminnallisten ke-
hittämishankkeiden rahoittamiseksi. Valtionavustuksella pyritään edistä-
mään mm. kuntien yhteisiä, esimerkiksi seudullisia kehittämishankkeita.
Vuonna 2003 käytettävissä on valtionavustus, joka on suuruudeltaan 8
miljoonaa euroa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin sekä
8 miljoonaa euroa Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaisiin
kehittämishankkeisiin.

Alueellista yhteistyötä uuden teknologian hyödyntämisessä saumat-
tomien ja asiakaslähtöisten hoito- ja palveluketjujen aikaansaamiseksi on
viety eteenpäin erillisen kokeilulain ja tähän perustuvien alueellisten hank-
keiden avulla. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palvelu-
ketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta (811/2000) tuli voimaan 1.10.2000.
Tähän lakiin liittyvä keskeinen kehittämis- ja kokeiluhanke on Satakun-
nan Makropilotti-hanke, jonka tuloksia on vuoden 2002 loppupuolella
arvioitu Stakesin FinOHTAn toimesta. Arvioinnin perusteella kokeilun ta-
voitteet toteutuivat vain osittain eikä esimerkiksi asiakkaan asemassa ta-
pahtunut merkittäviä muutoksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellis-
ten tietojärjestelmien yhteensopivuuden parantaminen ja potilaan tai asi-
akkaan sähköisen asioinnin edistäminen ovat kuitenkin edelleen erittäin
tärkeitä tavoitteita. Hallitus on lokakuussa 2003 antanut esityksen edellä
mainitun kokeilulain voimassaolon jatkamisesta vuoden 2005 loppuun,
minkä jälkeen pyritään pysyvään lainsäädäntöön. (59)
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Eduskunta on vuonna 2003 hyväksynyt lain, joka sääntelee pitkäkes-
toista kokeilua uuden hallintomallin käyttöönottamiseksi Kainuussa. Kai-
nuun kokeilun avulla hankitaan kokemuksia yhteistyöstä maakunnalli-
sen itsehallinnon kautta ja varmistetaan peruspalvelujen saatavuus, joka
voimakkaan väestön ikääntymisen vuoksi on haaste kaikissa Kainuun
kunnissa. Kokeilun aikana kuntien asukkaat valitsevat vaaleilla maakun-
tavaltuuston ja maakuntajohtajan, ja toimeenpanovaltaa käyttää maakun-
tahallitus. Sosiaali- ja terveyspalveluilla on kokeilussa käytännössä erit-
täin keskeinen asema. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestä-
misestä vastaa kokeilun myötä pääosin kuntayhtymä, kuitenkin siten, että
lasten päivähoito ja eräät sosiaalihuollon lähipalvelut edelleenkin jäisivät
peruskuntien järjestämisvastuulle. Käytännössä uusien toimielimien mu-
kainen toimintatapa alkaa vuonna 2005.
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2

Voimavarat

2.1 Henkilöstön osaaminen,

riittävyys ja voimavarat

Osaava ja riittävä henkilöstö on sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan
turvaamiseksi välttämätön voimavara. Entistä tärkeämmäksi on noussut
myös henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osaamista on tuettu ohjel-
makaudella 2000–2003 eri tavoin. Osa tavoite- ja toimintaohjelman täy-
täntöönpanoon suunnatuista määrärahoista on ohjattu henkilöstön täy-
dennyskoulutusta käsitteleviin hankkeisiin. Määrärahalla on tuettu  myös
sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksen nykyti-
laa ja parhaita käytäntöjä kuvaavaa laajaa hanketta (STM:n työryhmämuis-
tioita 2002:23). Kuntien kehittämishankkeiden rahoittaminen valtionavus-
tuksin vuodesta 2003 lukien parantaa ammattihenkilöstön täydennys-
koulutusmahdollisuuksia.

Henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen sekä tähän liittyvä täy-
dennyskoulutuksen toteuttaminen on yksi keskeinen tavoite sekä Kan-
sallisessa terveydenhuollon hankkeessa että Sosiaalialan kehittämishank-
keessa. Terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi annetun valtio-
neuvoston periaatepäätöksen mukaan henkilöstölle järjestetään täyden-
nyskoulutus, joka peruskoulutuksen pituudesta sekä työn vaativuudesta
ja toimenkuvan muuttumisesta riippuen on keskimäärin 3–10 päivää vuo-
dessa. Hallitus on antanut syksyllä 2003 tähän liittyvän esityksen kansan-
terveyslain ja erikoissairaanhoitolain muuttamisesta siten, että lakisäätei-
nen täydennyskoulutusvelvoite toteutuisi terveydenhuollon henkilöstön
osalta vuoden 2004 alusta. Vastaavan tyyppisen lakisääteisen velvoitteen
säätäminen myös sosiaalihuollon henkilöstön täydennyskoulutuksen
turvaamiseksi on valmisteltavana Sosiaalialan kehittämishankkeen yh-
teydessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyttä on arvioitu vuon-
na 2001 sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen ennakointitoimi-
kunnan mietinnössä. Myös tältä osin on ryhdytty jatkotoimenpiteisiin.
Edellä mainitun mietinnön ehdotusten pohjalta sosiaali- ja terveysminis-
teriö ja opetusministeriö ovat asettaneet yhteistyöryhmän sosiaali- ja ter-
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veydenhuollon työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointia varten. Yh-
teistyöryhmän toimikausi jatkuu vuoden 2005 loppuun. Yhteistyöryhmä
seuraa ja arvioi työvoimassa tapahtuvia muutoksia ja tekee toimivaltaisil-
le viranomaisille ehdotuksia tulevista koulutustarpeista. Valtakunnalliset
ja alueelliset työvoima- ja koulutustarpeet sovitetaan yhteen siten, että
sosiaali- ja terveysalan  koulutustarjontaa voidaan suunnata alueellisesti
ja että alueelliset tarpeet voidaan sovittaa yhteen tarkoituksenmukaisella
tavalla valtakunnan tasolla. (68)

Valtioneuvoston huhtikuussa 2002 tekemän terveydenhuollon tule-
vaisuuden turvaamista koskevan periaatepäätöksen jälkeen on yliopisto-
jen tulosneuvotteluissa sovittu vuonna 2003 toteutuvista terveydenhuol-
lon koulutusta koskevista muutoksista. Tässä yhteydessä on muun mu-
assa päätetty erikoispuheterapeuttien koulutuksen käynnistämisestä Hel-
singin yliopistossa ja Oulun yliopistossa sekä terveystieteiden maisteri-
koulutuksen käynnistämisestä pääkaupunkiseudulla. Jatkovalmistelun
perusteella opetusministeriö on päättänyt lisätä syksyllä 2002 lääkärikou-
lutuksen aloituspaikkoja 550:stä 600:an paikkaan. Muun terveydenhuol-
lon lisäkoulutuksesta on tarkoitus päättää seuraavan tulossopimuskau-
den 2004–2006 alussa.

Työelämässä jaksamista tuetaan useilla pitkäaikaisilla toimenpideoh-
jelmilla ja lainsäädännöllisiä hankkeita on myös toteutettu. Työterveys-
huoltoa koskeva lainsäädäntö on uudistettu. (73)

Työministeriön koordinoiman työssä jaksamisen tutkimus- ja toimen-
pideohjelman 2000–2003 (www.mol.fi/jaksamisohjelma) tavoitteena on
edistää työkykyä ja ylläpitää hyvinvointia työpaikoilla. Yhdessä työminis-
teriön kanssa ohjelman toteuttamisesta vastaavat sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö, opetusministeriö sekä kauppa- ja teollisuusministeriö yhteistyössä
palkansaaja- ja työnantajajärjestöjen kanssa. Mukana ovat myös yrittäjät,
maataloustuottajat, liikuntajärjestöt ja kirkko. Ohjelma koostuu neljästä
eri toimintatasosta, joita ovat tiedottaminen, tutkimustoiminta, lainsää-
dännön seuranta ja käytännön kehittämishankkeet.

Vuonna 2002 ohjelma on myöntänyt tukea kaikkiaan kolme miljoo-
naa euroa 105 uudelle kehittämishankkeelle.  Hankkeita on eri toimialoil-
la, joista säätiöiden ylläpitämien palvelu- ja kuntoutuskotien sekä järjes-
töjen hankkeiden määrä on kasvanut merkittävästi, neljännekseen kai-
kista hankkeista. Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä työssä jak-
samisen ohjelman tukea saavia hankkeita on yhteensä 20. Kehittämis-
hankehakemuksia ohjelman viimeiselle vuodelle tuli ennätykselliset 309,
kun vuosina 2000 ja 2001 hakemuksia tuli noin 100 molempina vuosina,
joista tukea on saanut noin kolmasosa. Ohjelma päättyy vuoden 2003
lopussa eikä uusia hakemuksia enää vastaanoteta. Tukea saivat henkilös-
tömäärältään hyvin eri kokoiset yhteisöt ja yritykset. Tuen myöntämises-
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sä painottuivat hankkeiden laaja-alaisuus ja työyhteisöllisyys. Alueellises-
ti hyväksytyt hankkeet jakautuvat varsin tasaisesti maan eri puolille.

Työssä jaksamisen ohjelmassa mukana olleet sosiaali- ja terveyden-
hoitoalan projektit ovat liittyneet terveyteen, työn organisointiin ja työ-
ajan suunnitteluun. Sosiaali- ja terveydenhoitoalan jo päättyneissä pro-
jekteissa on onnistuttu pääasiassa hyvin. Projektien seurauksena henki-
löstön oma työkuva ja rooli moniammatillisen työyhteisön jäsenenä ovat
selkiytyneet, ryhmätyön hyödyllisyys tullut tunnetuksi sekä työilmapiiri
parantunut ja työssä jaksaminen lisääntynyt. Projektien loppuarvioinneissa
on nostettu esiin henkilöstön lisäkoulutus- ja työnohjaustarve.  Myös
esimiestoimintaa tulisi edelleen kehittää.

Työssä jaksamisen ohjelman tutkimushankkeista on keväällä 2000 käyn-
nistynyt henkilöstövoimavarojen seurantaa ja sen hyödyntämistä koske-
va tutkimushanke, jonka tavoitteena on ollut henkilöstötilinpäätösten
vaihtoehtojen selvittäminen ja niiden vapaaehtoisen käytön edistäminen.
Tutkimukseen on osallistunut maanlaajuisesti 30 eri kokoista kuntaa, val-
tion organisaatiota ja yritystä. Tutkimuksella on selvitetty erityisesti henki-
löstöraportoinnin kehittämistä, käyttöä ja tulkintaa organisaatioiden johta-
misvälineenä. Tutkimuksen tärkeimpiä havaintoja oli, että työhyvinvointi
on osa osaamispääomaa ja että henkilöstötilinpäätös palvelee organisaati-
on muuta strategiatyöskentelyä ja henkilöstöpolitiikkaa. Henkilöstöraport-
ti on johtamisen apuväline suunniteltaessa tulevia toimenpiteitä ja sen tie-
toja voidaan hyödyntää myös taloudessa ja asiakassuhteissa. (77)

Työssä jaksamisen tutkimusohjelman ohella henkilöstön jaksamiseen
ja hyvinvointiin liittyvä kehittämisohjelma on Kansallinen työelämän ke-
hittämisohjelma 2000–2003 (www.mol.fi/tyke) , jonka tavoitteena on pa-
rantaa tuloksellisuutta ja työelämän laatua. Ohjelman painopistealueita
ovat oppimista tukevien organisointimuotojen kehittäminen, johdon ja
henkilöstön yhteistoiminta sekä työyhteisön toimivuuden ja tasa-arvon
edistäminen. Monissa sosiaali- ja terveydenhoitoalan kehittämishankkeissa
on näkökulmaksi otettu tulevaisuuden ennakointi. Hankkeiden tavoitteeksi
on nähty jatkuvan kehittämistoiminnan sitominen osaksi normaalia työ-
toimintaa. Tärkeäksi on koettu myös se, että kaikki toimijapuolet – johto,
henkilöstö ja poliittiset päätöksentekijät – tukevat hanketta. Vuoden 2003
lopussa tehdyn kyselyn perusteella 60 prosenttia kotimaan vastaajista
katsoi ohjelman parantaneen tuottavuutta ja työssä viihtyvyyttä sekä osaa-
mista. (74)

Edellä mainittujen laaja-alaisten ohjelmien ohella Työterveyslaitos on
vuosina 1999–2002 toteutetussa toimintaohjelmassa ”Työolot, työkyky ja
hyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla” seurannut työolojen ja henkilöstön
hyvinvoinnin kehittymistä. Tämän ohjelman jatkoksi on käynnistetty vuo-
sille 2002–2005 ”Muuttuva sosiaali- ja terveystyö -toimintaohjelma”.
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Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt laajan työelämän veto-
voiman ja työikäisten työ- ja toimintakyvyn edistämistä koskevan Veto-
ohjelman vuosille 2003–2007. Tämän valtakunnallisen ohjelman tavoit-
teet liittyvät muun muassa työssäoloajan jatkamiseen, työssä jaksami-
seen ja kuntoutukseen. Uusi ohjelma jatkaa osaltaan Kansallisen Ikäoh-
jelman sekä Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelman linjaus-
ten toteutusta.

Edellä kuvatusta laajasta ohjelmaperusteisesta työstä huolimatta voi-
daan kokonaisuutena arvioida, että sosiaali- ja terveysalan henkilöstön
riittävyyteen ja erityisesti työssä jaksamiseen liittyviä tavoitteita ei ole edis-
tetty ohjelmakauden 2000–2003 aikana riittävästi. Henkilöstön riittävyy-
teen liittyvät ongelmat on kartoitettu hyvin ja niihin liittyvät toimenpiteet
ovat suurelta osin toteutettavina ja valmisteltavina. Suureen määräaikais-
ten työsuhteiden määrään liittyvät ongelmat ovat edelleen pääosin ole-
massa, vaikka ohjelmakaudella on kyetty kuntasektorilla ja erityisesti so-
siaali- ja terveystoimessa jonkin verran lisäämään pysyvien työsuhteiden
määrää. Työssä jaksamiseen liittyvät ongelmat ovat edelleen merkittäviä
sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Työyhteisön kehittämistarpeiden ja -tavoitteiden tulee olla työorgani-
saation itsensä asettamia, jotta taattaisiin kehittämishankkeen onnistu-
minen. Tärkeää on motivoida koko henkilöstö osallistumaan laajasti ja
aktiivisesti oman työyhteisönsä kehittämiseen. Tulevaisuuden haasteet
sosiaali- ja terveystoimen sektorilla ovat moninaiset. Sosiaali- ja terveys-
alan työyhteisöjen on pysyttävä houkuttelevina työpaikkoina jatkossakin,
jotta uusia nuoria työntekijöitä saadaan sijoittumaan sosiaali- ja tervey-
denhoitoalalle.

2.2 Rahoituksen kehitys

2.2.1 Valtionosuusjärjestelmän mitoitus ja rakenne

Tavoite- ja toimintaohjelman yleinen rahoitustavoite on mitoittaa sosiaa-
li- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuus sellaiseksi, että
se osaltaan turvaa palvelujen tason. Ohjelmakauden kahden viimeisen
vuoden aikana valtionosuuksien tasoa on voitu jossain määrin korottaa
parantuneen taloudellisen liikkumavaran myötä. Vuoden 2002 alusta so-
siaali- ja terveydenhuollon yleistä valtionosuusprosenttia on korotettu
24,2 prosentista 25,36 prosenttiin. Vuonna 2003 valtionosuusprosenttia
on korotettu edelleen 28,06 prosenttiin laskennallisista kustannuksista.
Valtionosuusprosentin korottamisen taustalla on ollut osittain erikseen
määriteltyjä ja valtion talousarvion yhteydessä vahvistettuja käyttöperus-
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teita sekä vuosina 2003–2004 ansiotulojen verotuksen keventämisen kom-
pensaatio kunnille.

Kuntien näkökulmasta valtionosuuksien kautta osoitettavat lisämää-
rärahat eivät kuitenkaan ole muodollisesti käyttötarkoitukseltaan sidot-
tuja, ja siksi valtakunnallisten tavoitteiden toteutuminen on tältä osin jää-
nyt kuntien oman päätöksenteon varaan. Valtionosuuden suuruuteen
vuosina 2002–2004 vaikuttaneita tekijöitä on kuvattu yksityiskohtaisesti
liitteessä 1.

Tavoite- ja toimintaohjelman periaatteellisena tavoitteena on ollut se,
että ohjelmakaudella 2000–2003 toteutettaisiin valtionosuusjärjestelmäs-
sä täysimääräiset vuotuiset indeksitarkistukset valtiontalouden voima-
varojen puitteissa. Tämä tavoite saavutettiin vuonna 2000, mutta vuosi-
na 2001–2003 on kustannustason muutoksesta otettu huomioon vain
puolet. Eduskunta on sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja val-
tionosuudesta annetun lain muutosesitykseen liittyvässä vastauksessaan
(EV 84/2002) hyväksynyt lausuman, jonka mukaan hallituksen tulee sel-
vittää mahdollisuudet muuttaa kuntien valtionosuuslain (1147/1996) 3 §:n
2 kohtaa siten, että mahdollisuus kustannustason arvioidun muutoksen
huomioonottamisesta valtionosuuksissa vähemmästä kuin täydestä mää-
rästä poistetaan. Tältä osin on suoritettu laskelmia kunnallistalouden ja -
hallinnon neuvottelukunnan valtionosuusjaoston toimesta, mutta asias-
sa ei ole tehty poliittisia päätöksiä. Valtion vuoden 2004 talousarvioehdo-
tuksen mukaan valtionosuuksien indeksitarkistus toteutetaan 75 prosentin
tason mukaisesti. (78)

Myös koko valtionosuusjärjestelmän rakenteen uudistamista on sel-
vitetty ohjelmakauden aikana. Selvitysmies Jukka Pekkarinen jätti alku-
vuonna 2001 esityksensä kuntien peruspalvelujen rahoituksesta. Selvi-
tysmies Pekkarisen työn yleisenä lähtökohtana oli koko kuntien toimin-
nan rahoituksen ennakoitavuuden ja selkeyden parantaminen. Esitys si-
sälsi merkittäviä muutoksia myös valtionosuusjärjestelmän näkökulmasta.
Esitetty yleiseen rahoitustukeen siirtyminen olisi merkinnyt pääosin luo-
pumista tehtäväkohtaisista valtionosuuksista. Peruspalvelujen rahoitusta
koskevan päätöksenteon osalta selvitysmies ehdotti siirtymistä erityiseen
peruspalvelubudjettiin. Hallitus päätti myöhemmin keväällä 2001, ettei
selvitysmies Pekkarisen ehdottamaa mallia toteutettaisi. Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon valtionosuutta korotettiin kuitenkin vuonna 2002 verotu-
lojen tasausjärjestelmän muutokseen liittyen.

Pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelman mukaisesti kuntien ra-
hoitus- ja valtionosuusjärjestelmää arvioidaan kokonaisuutena vuoteen
2005 mennessä. Valtionosuusjärjestelmää kehitetään palvelurakenteiden
ja tuottamistapojen uusimista sekä kuntien välistä yhteistyötä edistäväk-
si. Hallitusohjelman mukaisesti lisätään palveluiden tarve- ja olosuhde-
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tekijöistä aiheutuvien kustannusrakenteiden erojen, suurimpien kaupun-
kien erityisolosuhteiden sekä muuttoliikkeen ja väestörakenteen muu-
tosten huomioon ottamista valtionosuusjärjestelmässä. Sektorikohtaisia
valtionosuuksia yhtenäistetään ja selkiytetään.

Valtionosuusjärjestelmän uudistamista koskeva valmistelutyö on aloi-
tettu vuonna 2003 sisäasiainministeriön johdolla toimivassa johtoryhmäs-
sä ja projektiryhmässä. Tavoitteena on valmistella muutosehdotukset ke-
väällä 2004. Tämän jälkeen valmistellaan hallituksen esitys lainsäädän-
nön uudistamiseksi siten, että uudistus voi tulla voimaan vuoden 2005
alusta.

2.2.2  Perustamishankejärjestelmän uudistaminen

Tavoite- ja toimintaohjelmassa asetettiin tavoitteeksi sosiaali- ja tervey-
denhuollon perustamishankkeiden valtionosuusjärjestelmän uudistami-
nen asteittain vuoden 2000 alusta lukien. Uudistuksen ensimmäisessä
vaiheessa perustamishankkeiden valtionosuusprosentti alennettiin 25
prosenttiin kokonaiskustannuksista. Laki tuli kuitenkin voimaan vasta
vuoden 2002 alusta ja lisäksi kustannuksiltaan pienten perustamishank-
keiden valtionosuusprosentti säilyi tässä vaiheessa 25–50 prosentin ta-
solla siirtymäaikana vuosina 2002–2003. (79)

Uudistuksen toisessa vaiheessa on toteutettu varsinainen perustamis-
hankejärjestelmän sisällöllinen uudistaminen siten, että rakennus- ja lai-
teinvestointien tukemisesta siirrytään merkittävältä osin sosiaali- ja ter-
veydenhuollon toiminnallisten kehittämishankkeiden tukemiseen. Toimin-
nalliset kehittämishankkeet voivat sisältää esimerkiksi palvelujärjestelmän
rakenteiden uudistamiseksi tarvittavaa asiantuntijatyötä, tietoteknisiä ke-
hittämishankkeita tai sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatti-
taidon ylläpitämiseen ja parantamiseen liittyvää koulutusta. Uudistuksen
jälkeen perustamishankkeen valtionavustusta voidaan suorittaa, jos han-
ke on välttämätön kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen turvaamiseksi tai toiminnallisen kehittämishankkeen toteuttamisek-
si. Lisäksi edellytetään, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat vähin-
tään 300 000 euroa. Valtionavustuksen suuruus pysytettiin uudistuksessa
25–50 prosentin välisellä tasolla vastoin uudistuksen ensimmäisessä vai-
heessa esitettyä tavoitetta. Lainmuutos tuli voimaan vuoden 2003 alusta.

2.2.3  Muu hankerahoitus

Viime vuosina on erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishank-
keita tuettu aiempaa voimakkaammin käyttötarkoitukseltaan rajatuin eri-
tyismäärärahoin. Tällaiseen kehitykseen liittyy sekä myönteisiä että kiel-
teisiä vaikutuksia. Erilaisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden tukemi-
nen on valtakunnallisella tasolla perusteltua. Sosiaali- ja terveydenhuol-
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lon tavoite- ja toimintaohjelman toimeenpanoon varatulla määrärahalla
on voitu varmistaa ohjelman päätavoitteiden toimeenpano ja aktivoida
ohjelman painoalueisiin liittyvää toimintaa eri tasoilla. Erityismääräraho-
jen avulla voidaan rahoitusta kohdentaa tehokkaasti myös sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelujärjestelmän ongelma-alueille.

Erityismäärärahojen käyttötarkoitukset on suurelta osin määritelty si-
ten, että ne tukevat tavoite- ja toimintaohjelman mukaisia yleisiä tavoit-
teita. Näistä erityismäärärahoista merkittävimpiä koskevat tiedot on esi-
tetty liitteessä 2.

Käyttötarkoitukseltaan rajatuista määrärahoista on päätetty valtion ta-
lousarvion valmistelun yhteydessä, mutta painotukset ja ehdotusten val-
mistelun menettelytavat ovat osittain vaihdelleet. Lisääntyvän hankera-
hoituksen hallinnointi on osoittautunut työlääksi ja erityisasiantuntemusta
edellyttäväksi menettelyksi, johon ei ole voitu osoittaa kaikilta osin riittä-
viä voimavaroja. Myös kehittämishankkeiden vaikuttavuuden arviointi on
ollut toistaiseksi vaikeaa ja puutteellista. Lisäksi haasteena on erillisten
kehittämishankkeiden ja niiden tukijärjestelmien koordinointi siten, että
tarpeetonta päällekkäisyyttä vältettäisiin ja että mahdolliset väärinkäytökset
voitaisiin eliminoida.

2.2.4 Muut rahoitukseen liittyvät toimenpiteet

Asiakasmaksujen osalta on toteutettu vuoden 2000 alusta terveydenhuol-
lon asiakasmaksukatto. Asiakasmaksulainsäädännön painotuksia ei ole
sen sijaan ohjelmakauden aikana merkittävästi muutettu esimerkiksi avo-
palveluja suosivaan suuntaan. Asiakasmaksupolitiikan periaatteiden sel-
vitystyö tehtiin ja ehdotukset valmistuivat vuonna 2003. (81)

Pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelmassa todetaan, että mah-
dollisuudet ottaa käyttöön yhtenäinen maksukattojärjestelmä selvitetään.
Hallitusohjelmassa mainitaan myös selvitystyön jatkaminen avo- ja lai-
toshoidon maksujen sekä palvelujen käytön ja hoitopaikan valinnan
ohjausvaikutusten osalta. Tavoitteena on uudistaa asiakasmaksusäädök-
siä niin, että avopalveluja runsaasti käyttäville jäisi palvelumaksujen ja
asumiskulujenkin jälkeen kohtuulliset käyttövarat.

Suurten kustannusten tasausjärjestelmien kehittämisessä ei ole mer-
kittävästi edetty ohjelmakauden aikana. Lastensuojelun suurten kustan-
nusten tasausjärjestelmän toiminnasta on saatu ohjelmakauden aikana
kokemuksia, jotka ovat eräiltä osin poikenneet tasaukselle alunperin ase-
tetuista tavoitteista. Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avustajan
käytöstä aiheutuvien suurten kustannusten nykyistä tehokkaammaksi
korvaamiseksi on valmisteltu keväällä 2002 sosiaali- ja terveysministeri-
ön työryhmän mietintö. Mietinnön ehdotuksia ei ole toistaiseksi toteu-
tettu. (82)
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Liikenne- ja työtapaturmien täyskustannusvastuutyöryhmä on ehdot-
tanut liikenne- ja työtapaturmapotilaiden hoidosta julkiselle terveyden-
huollolle aiheutuvien kustannusten kattamista ns. suoralaskutusmallilla,
mikäli pysyvä täyskustannusvastuu päätetään toteuttaa (STM:n työryh-
mämuistioita 2002:14). Sen mukaan hoidon tuottamiskustannukset ke-
rättäisiin liikenne- ja tapaturmavakuutusjärjestelmiltä perittävällä erillisellä
asiakasmaksulla. Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistelemassa yhdessä
työmarkkinaosapuolien ja vakuutuslaitosten kanssa työryhmän ehdotus-
ten pohjalta asiaa koskevia lainsäädäntömuutoksia, jotka voisivat tulla voi-
maan vuoden 2005 alusta. Nykyistä järjestelmää jatketaan vielä vuonna
2004. (84)

Tavoite ja toimintaohjelman tavoitteen 21 mukaan Euroopan unionin
kautta saatavaa rahoitusta käytetään enenevästi myös sosiaali- ja tervey-
denhuollon kehittämis- ja kokeiluhankkeiden rahoittamiseen. Tältä osin
ohjelman toteutumista ei ole voitu toistaiseksi arvioida tarkasti. Esimer-
kiksi useat kunnat, sosiaalialan osaamiskeskukset, järjestöt ja muut toi-
mijat ovat saaneet hankerahoitusta sosiaali- ja terveysalan hankkeisiin.
Myös viranomaiset ja tutkimuslaitokset ovat vastanneet tämäntyyppisis-
tä hankkeista. Esimerkiksi vuonna 2001 Euroopan unioni rahoitti yksin
Työterveyslaitoksen tutkimus- ja kehittämishankkeita noin 7 miljoonalla
markalla.
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3

Ohjelman toteutumisen

yleinen arviointi ja seuraavan

ohjelmakauden tavoitteet

3.1 Ohjelmakauden yleinen arviointi

3.1.1 Yleiset tavoitteet

Kokonaisarviona voidaan esittää, että TATO on ollut ohjausvälineenä sel-
vä edistysaskel aiempaan vuosittaiseen valtakunnalliseen suunnitelmaan
verrattuna. Myös ohjelman toimeenpanossa on kokonaisuutena onnis-
tuttu melko hyvin. Arvio perustuu muun muassa sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön hallinnonalan virastojen ja laitosten toiminnan arviointiin sekä
ohjelman toimeenpanon yhteydessä saatuun kuntasektorin sekä sosiaa-
li- ja terveysalan järjestöjen edustajien antamaan palautteeseen. Toisaalta
on arvioitu, että TATO:lla on ollut välitöntä vaikutusta kuntasektorin toi-
mintaan vain rajatuilla alueilla, esimerkiksi vanhustenhuollossa ja eräissä
muissa asiakokonaisuuksissa, joissa on aloitettu laatusuositustyö.

Yleisenä ohjausvälineenä TATO:n tehokkuutta on vaikea arvioida siitä
syystä, että kuntakentällä ja tilastollisessa tarkastelussa mahdolliset vai-
kutukset näkyvät vasta pitkällä aikavälillä. Usein on myös vaikeaa arvioi-
da tarkasti juuri TATO:n vaikuttavuutta, sillä kehitykseen vaikuttavat myös
erilaiset muut tekijät.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on suorittanut tavoite- ja toiminta-
ohjelmaa koskeneen tarkastuksen ohjelman toteutuksesta ja vaikutuk-
sesta kunnissa (tarkastuskertomus 40/2002). Tarkastuksen yhteydessä
suoritettujen haastattelujen perusteella on arvioitu, että sekä keskushal-
linnolle että kunnille suunnattujen toimenpidesuositusten toteuttaminen
on edennyt suhteellisen hyvin. Keskushallinnolle osoitetuista toimenpi-
desuosituksista yhteensä 87 prosenttia oli toteutettu joko täysin tai osit-
tain. Eräiden suositusten toteutumista ei oltu kuitenkaan voitu arvioida.
Vastaavasti kuntasektorille suunnatuista toimenpidesuosituksista noin 85
prosenttia oli toteutettu joko täysin tai osittain.

Tarkastuksen päätuloksena on kuitenkin todettu, että tavoite- ja toi-
mintaohjelman suora vaikutus kuntien järjestämiin sosiaali- ja terveys-
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palveluihin on ollut vähäinen. Tarkastusviraston raportissa arvioidaan, että
tavoite- ja toimintaohjelman vähäistä vaikutusta kunnissa selittää ohjel-
man heikko yhteys kunnalliseen suunnittelu- ja päätöksentekoproses-
siin. Ohjelman laajuuden on myös katsottu vaikeuttaneen ohjelman kä-
sittelyä ja käyttöä kunnissa. Tavoite- ja toimintaohjelman asiasisältöä on
toisaalta pidetty kunnissa järkevänä ja oikean suuntaisena. Ohjelman hy-
vänä puolena on pidetty sitä, että sosiaali- ja terveystoimen johto tuntee
ohjelman melko hyvin.

Valtiontalouden tarkastusviraston raportissa on edelleen arvioitu, että
ohjelman vaikuttavuutta vähentävät sen toimeenpanossa havaitut puut-
teet. Sosiaali- ja terveysministeriön ei ole katsottu panostaneen ohjelman
toimeenpanoon niin voimakkaasti kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen jul-
kistaloudellinen ja hyvinvointipoliittinen merkitys, tavoite- ja toimintaoh-
jelman kattavuus sekä ohjelman toimenpidesuositusten määrä edellyt-
täisivät.

3.1.2  Kuntien valtuustotason arviointi

Suomen Kuntaliitto on antanut vuonna 2000 kunnille suosituksen, joka
koskee valtuustotason arviointia kunnissa. Kuntaliitto suosittelee, että ar-
viointi olisi osa kunnan strategista johtamisjärjestelmää ja siitä tehtäisiin
vakiintunut käytäntö kaikissa Suomen kunnissa. Arvioinnin avulla val-
tuusto voi havaita paremmin strategioiden tarkastamisen ja kehittämisen
tarpeet ja ohjata näin kunnan jatkuvaa kehittämisprosessia.

Arviointi edellyttää kunnalta selkeitä valtuustotason  toiminnallisia
ja taloudellisia tavoitteita sekä niistä johdettuja lautakunta- ja toimiala-
tavoitteita yltäen aina yksilötason tavoitteisiin saakka. Kunnan palvelu-
jen arvioinnin merkitys on suuri, sillä niiden avulla kuntalaiset saavat
tiedon siitä, miten hyvin kunta on onnistunut palvelutehtäviensä hoita-
misessa.

Kunnan strategisen johtamisen yhteydessä on tehty erilaisia palve-
lustrategioita, jotka liittyvät sosiaali- ja terveystoimen palvelujen saata-
vuuteen, asiakastyytyväisyyteen, palvelujen laatuun ja asiakaspalaute-
järjestelmiin.

Palvelusitoumus on ollut yksi tapa informoida kuntalaisia valtuuston ja
lautakuntien asettamista tavoitteista. Palvelusitoumuksessa kunta järjestää
lupaamansa palvelut kuntalaisille ennakkoon määritellyillä ehdoilla. Sitou-
mus takaa palvelutakuun kuntalaisille. Jos palvelusitoumusta ei kyetä pitä-
mään, joutuu kunta maksamaan korvauksen asiakkaalle. Kunnissa palve-
lusitoumusta on käytetty erityisesti sosiaali- ja terveystoimen sektoreilla.
Esimerkkeinä voidaan mainita käsittelyaikatapaukset, lapsiperhepaketit ja
avopalvelujen saatavuus. Palvelusitoumusten käyttö on kansalaiskeskeinen
ja samalla asiakaslähtöinen tapa kehittää kunnan palveluja.
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Kesän 2001 aikana Suomen Kuntaliitto teki noin 80 kunnassa kyselyn,
jossa selvitettiin valtuustotason arviointiin ja tavoiteasetteluun liittyvää
tilannetta. Tulokset ja viestit kunnista osoittavat, että valtuustotason arvi-
ointia ollaan kunnissa vasta opettelemassa. Yhteenvetona voidaan maini-
ta, että valtuustotason tavoitteet vaihtelevat sekä sisällöllisesti että mää-
rällisesti suurestikin kunnittain. Yleisimmin valtuustossa hyväksyttyihin
strategiaohjelmiin kuuluivat vanhuspoliittinen (63%), asuntopoliittinen (44%)
ja lapsipoliittinen ohjelma. Myös päihdehuollon strategioihin oli panos-
tettu monissa kunnissa. Kyselytutkimuksen mukaan 72 prosenttia kun-
nista vastasi hyödyntävänsä arvioinnin tuloksia tulevan toiminnan suun-
nittelussa. Arvioinnin tuloksia oli hyödynnetty mm. laadittaessa seuraa-
van vuoden talousarviota ja  strategiamäärittelyjen tiivistämisessä. Lisäksi
ongelma-alueita oli paikannettu ja niihin oli kohdistettu erityistoimenpi-
teitä.

3.2 Tavoite- ja toimintaohjelman suhde

muuhun ohjelmatyöhön

ohjelmakaudella 2004–2007

Ohjelmakauden aikana on aloitettu eräitä uusia, valtakunnallisesti mer-
kittäviä ja pitkäkestoisia sosiaali- ja terveydenhuollon ohjelmia, joissa on
vahvistettu selkeät toiminnalliset tavoitteet. Esimerkiksi Kansallinen ter-
veydenhuollon hanke sisältää useita toimenpidesuosituksia aikajaksolle
2004–2007. Vastaavasti esimerkiksi Sosiaalialan kehittämishanke ja alko-
holipoliittinen ohjelma, joista valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätök-
set syksyllä 2003, vaikuttavat osaltaan merkittävästi lähivuosien sosiaali-
ja terveyspalvelujen valtakunnallisiin kehittämistavoitteisiin.

Uusi TATO ohjelmakaudella 2004–2007 tulee osaltaan kytkeytymään
myös Terveys 2015 -kansanterveysohjelmaan ja sen toteutumisen seu-
rantaan lähivuosina. Lähtökohtana on, että viimeksi mainitun ohjelman
laaja-alainen seuranta toteutetaan nelivuotiskausittain annettavan Sosiaa-
li- ja terveyskertomuksen yhteydessä.

Uuden TATO:n valmistelun yhteydessä ei ole perusteita arvioida sosi-
aali- ja terveyspoliittisia kehittämistavoitteita uudelleen. Sen sijaan TATO:ssa
pyritään vahvistamaan sosiaalihuoltoa ja terveydenhuoltoa integroivia
tavoitteita ja toimenpidesuosituksia. Tavoitteet ja toimenpidesuositukset
voidaan myös kytkeä sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaukseen kokonai-
suutena. TATO:ssa voidaan vahvistaa myös eri hallinnonaloille ulottuvia
poikkihallinnollisia sosiaali- ja terveyspoliittisia tavoitteita ja toimenpide-
suosituksia.
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LIITE 1

Sosiaali- ja terveydenhuollon

käyttökustannusten valtionosuuden

suuruuteen vaikuttaneet muutokset

2002–2004

Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuus lasketaan
sosiaalihuollon ja terveydenhuollon laskennallisten kustannusten ja kun-
nan omarahoitusosuuden perusteella. Valtionosuus suoritetaan yhtenä
kokonaisuutena. Kunnalle maksettavassa valtionosuudessa otetaan huo-
mioon sosiaali- ja terveysministeriön osuus kuntien valtionosuuslain
mukaisista tasauksista.

Sosiaalihuollon laskennalliset kustannukset määritellään kunnan asu-
kasluvun, ikärakenteen, palvelu- ja jalostusaloilla työskentelevien osuu-
den, työttömyysasteen ja työttömien lukumäärän mukaan. Terveyden-
huollon laskennalliset kustannukset määritellään kunnan asukasluvun,
ikärakenteen ja asukkaiden sairastavuuden mukaan. Lisäksi kunnan las-
kennallisiin kustannuksiin voi vaikuttaa syrjäisyyskerroin. Valtioneuvosto
on vahvistanut syrjäisyyskertoimet 30.12.1996 (VNp 1364/1996).

Sosiaali- ja terveydenhuollon vuosien 2002–2004 ikäryhmittäiset las-
kennalliset kustannukset kunnan asukasta kohti, työttömien lukumää-
rän mukaan määräytyvät laskennalliset kustannukset kunnan työtöntä
kohti, työttömyysasteen ja sairastavuuden mukaan määräytyvät lasken-
nalliset kustannukset kunnan asukasta kohti sekä kunnan omarahoitus-
osuus kunnan asukasta kohti sisältyvät valtioneuvoston asetuksiin Sosi-
aali- ja terveydenhuollon vuoden 2002 voimavaroista (840/2002), vuoden
2003 voimavaroista (798/2002 ja 751/2003) ja vuoden 2004 voimavaroista
(807/2003).

1 Käyttökustannusten valtionosuus vuonna 2002

Vuonna 2002 sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin suoritet-
tiin valtionosuutta 2 552,9 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon sosi-
aali- ja terveysministeriön osuus kuntien valtionosuuslain mukaisista ta-
sauksista, maksetut valtionosuudet olivat 2 522,1 miljoonaa euroa. Val-
tionosuuden mitoituksessa on otettu huomioon jäljempänä mainittujen
säädösmuutosten sekä muiden lisäysten ja vähennysten vaikutukset.

Vuodesta 2002 lukien arvonlisäveroa ei enää ole sisällytetty kuntien
valtionosuuteen oikeuttaviin laskennallisiin kustannuksiin. Osana val-
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tionosuusjärjestelmän tarkistamista kuntien verotuloihin perustuvaa val-
tionosuuksien tasausta uudistettiin vuoden 2002 alusta, johon liittyen
sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia lisätään vuosina 2002–2004.
Vuonna 2002 valtionosuuksien lisäys oli 88,6 miljoonaa euroa, josta 40,7
miljoonaa euroa käytettiin sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustan-
nusten valtionosuuden korottamiseen ja 39,1 miljoonaa euroa vanhus-
tenhuollon ja omaishoidon kehittämiseen sekä mielenterveyslain pak-
kotoimia koskevien säädösten tarkistamisesta aiheutuviin menoihin.
Koska ennen vuotta 2002 vahvistettujen perustamishankkeiden valtion-
osuudet maksetaan hankkeen valmistumiseen saakka arvonlisäverolli-
siin kustannuksiin, valtionosuuksien lisäyksestä 3,9 miljoonaa euroa
käytettiin kyseisten perustamishankkeiden vuoden 2002 valtionosuuk-
siin sisältyvien arvonlisäverojen kuittaamiseen. Lisäksi 3,0 miljoonaa
euroa käytettiin sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan rahoittamiseen
ja 1,9 miljoonaa euroa varattiin käytettäväksi seutukunnallisten kehittä-
mishankkeiden toteuttamiseen.

Edellä todetun lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannus-
ten valtionosuutta korotettiin 74,0 miljoonalla eurolla suuntaamalla li-
sävoimavarat hyvinvointipalvelujen parantamiseen, erityisesti lasten ja
nuorten hyvinvoinnin edistämiseen, kouluterveydenhuoltoon ja koulu-
laisten iltapäivähoidon järjestämiseen.

Yhteenveto sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten val-
tionosuuden lisäyksistä ja vähennyksistä vuonna 2002 (suluissa viittaus
sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman 2000–2003
asianomaiseen toimenpidesuositukseen):

1) Arvonlisäveron poistaminen kuntien valtionosuuteen oikeuttavis-
ta laskennallisista kustannuksista vähensi valtionosuutta 61,1 mil-
joonalla eurolla. Vähennys on toteutettu alentamalla sosiaalihuol-
lon ja terveydenhuollon ikäryhmittäisiä sekä työttömyyden ja sai-
rastavuuden mukaan määräytyviä laskennallisia kustannuksia seu-
raavasti:

Ikäryhmät Sosiaalihuolto Terveydenhuolto

0–6-vuotiaat - 101,37 €/asukas - 12,48 €/asukas

7–64-vuotiaat - 7,01 €/asukas - 14,08 €/asukas

65–74-vuotiaat - 13,36 €/asukas - 33,48 €/asukas

75–84-vuotiaat - 74,24 €/asukas - 63,11 €/asukas

85 vuotta täyttäneet - 207,48 €/asukas - 106,62 €/asukas

Työttömien lkm mukaan - 9,27 €/työtön

Työttömyysasteen mukaan - 0,85 €/asukas

Sairastavuuden mukaan - 6,27 €/asukas
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2) Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta
annettua lakia (733/1992) muutettiin siten, että kuntien sosiaali- ja
terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta lisättiin 114,8
miljoonalla eurolla korottamalla valtionosuutta 1,16 prosenttiyksi-
köllä aikaisemmasta 24,2 prosentista 25,36 prosenttiin. Korotuk-
sesta 0,41 prosenttiyksikköä liittyi kuntien verotuloihin perustu-
van valtionosuuksien tasausjärjestelmän uudistamiseen ja 0,75 pro-
senttiyksikköä hyvinvointipalvelujen parantamiseen. (78)

3) Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta
annetun lain 18 §:n 3 momentin mukaan valtion ja kuntien välinen
kustannustenjako selvitetään joka neljäs vuosi (tarkistusvuosi). Jos
toteutunut kustannustenjako koko maan tasolla laskettuna tarkis-
tusvuotta edeltävänä vuonna poikkeaa 18 §:n 1 momentin mukai-
sesta tilanteesta (kuntien osuus 75,8 % ja valtion osuus 24,2 %), on
valtionosuuksien määriä tarkistettava siten, että kustannustenjako
palautuu 1 momentin mukaiselle tasolle tarkistusvuotta seuraavan
vuoden alusta. Valtionosuuslainsäädäntöä muutettiin vuonna 2000
siten, että valtion ja kuntien välinen lakisääteinen vuoden 2000 kus-
tannustenjaon tarkistus porrastettiin vuosille 2001–2003. Valtion-
osuuksia lisättiin  76,5 miljoonalla eurolla (455 miljoonalla markal-
la) vuonna 2001, mikä on puolet täysimääräisestä tarkistuksesta.
Tarkistuksen viimeinen erä kuitenkin aikaistettiin vuodelta 2003
maksettavaksi vuonna 2002, minkä johdosta vuoden 2002 valtion-
osuuksia lisättiin 81,2 miljoonalla eurolla. Lisäys on toteutettu ko-
rottamalla sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ikäryhmittäisiä sekä
työttömyyden ja sairastavuuden mukaan määräytyviä laskennalli-
sia kustannuksia seuraavasti:

Ikäryhmät Sosiaalihuolto Terveydenhuolto

0–6-vuotiaat 129,04 €/asukas 15,89 €/asukas

7–64-vuotiaat 8,92 €/asukas 17,92 €/asukas

65–74-vuotiaat 17,01 €/asukas 42,62 €/asukas

75–84-vuotiaat 94,50 €/asukas 80,34 €/asukas

85 vuotta täyttäneet 264,12 €/asukas 135,72 €/asukas

Työttömien lkm mukaan 11,80 €/työtön

Työttömyysasteen mukaan 1,08 €/asukas

Sairastavuuden mukaan 7,98 €/asukas

4) Toimeentulotuesta annettua lakia (1412/1997) ja asetusta (66/1998)
on 1.4.2000 lukien muutettu siten, että toimeentulotukea myön-
nettäessä otetaan entistä paremmin huomioon tuen hakijan elä-
mäntilanne ja siitä johtuva taloudellisen tuen tarve. Ehkäisevän
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toimeentulotuen lisäämiseksi sekä tarveharkinnan käytön tehos-
tamiseksi valtionosuutta on vuoden 2001 tasoon (9 kuukauden val-
tionosuusvaikutus) verrattuna lisätty 1,0 miljoonalla eurolla  korot-
tamalla sosiaalihuollon 7–64-vuotiaiden ikäryhmän laskennallisia
kustannuksia 1,02 euroa/asukas. (27)

5) Kuntouttavan työtoiminnan, jota koskeva laki (189/2001) tuli voi-
maan 1.9.2001, avulla on tarkoitus parantaa pitkään jatkuneen työt-
tömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saa-
van henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä
edistää hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen ja muu-
hun työhallinnon tarjoamaan työllistymistä edistävään toimenpi-
teeseen. Tämän johdosta valtionosuutta on vuoden 2001 tasoon (4
kuukauden valtionosuusvaikutus) verrattuna lisätty 2,5 miljoonalla
eurolla korottamalla sosiaalihuollon 7–64-vuotiaiden ikäryhmän
laskennallisia kustannuksia 2,50 euroa/asukas. (27)

6) Kansanterveyslakia (66/1972) ja asetusta (802/1992) on muutettu
siten, että hammashuollon järjestämiseen liittyvä ikärajoitus on
poistettu asteittain. Huhtikuun 2001 alusta lähtien vuoden lop-
puun kestävän siirtymäkauden kuluessa hampaiden tutkimus ja
hoito tuli järjestää ainakin vuonna 1956 ja sen jälkeen syntyneille
sekä pään ja kaulan alueen säde- ja sytostaattihoidon vuoksi tut-
kimusta ja hoitoa tarvitseville. Vuoden 2002 alusta lukien ham-
mashuollon piiriin tulivat vuonna 1946 ja sen jälkeen syntyneet.
Koko väestöä koskevaksi hammashuolto laajeni 1.12.2002 lukien.
Tämän johdosta valtionosuutta on vuoden 2001 tasoon verrattu-
na lisätty 4,8 miljoonalla eurolla korottamalla terveydenhuollon
7–64-vuotiaiden ikäryhmän laskennallisia kustannuksia 4,81 eu-
roa/asukas. (33)

7) Vanhustenhuollossa esiintyvien puutteiden (koti- ja laitoshoidon
henkilöstövajaus) korjaamiseksi ikääntyvän väestön määrän kasvu
huomioon ottaen valtionosuutta on lisätty 32,8 miljoonalla eurolla
korottamalla ikäryhmittäisiä laskennallisia kustannuksia seuraavasti
(8 ja 53):

Ikäryhmät Sosiaalihuolto Terveydenhuolto

75–84-vuotiaat 186,13 €/asukas 62,04 €/asukas

85 vuotta täyttäneet 623,62 €/asukas 207,88 €/asukas

8) Sosiaalihuoltolakia (710/1982) on 1.1.2002 lukien muutettu
omaishoitajien aseman parantamiseksi. Omaishoitajan lakisääteis-
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tä oikeutta pitää vapaata lisättiin yhdestä vuorokaudesta kahteen
vuorokauteen. Samalla lakisääteinen vapaa laajennettiin koskemaan
myös niitä omaishoitajia, joiden hoidettavat viettävät säännöllisesti
vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjes-
tettyjä sosiaali- tai terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai
opetusta, mutta vaativat muuna aikana jatkuvaa huolenpitoa. Li-
säksi omaishoitajat saatettiin lakisääteisen tapaturmavakuutuksen
piiriin. Edellä olevan johdosta valtionosuutta lisättiin 5,6 miljoonal-
la eurolla korottamalla sosiaalihuollon ikäryhmittäisiä laskennalli-
sia kustannuksia seuraavasti: (37)

Ikäryhmät Sosiaalihuolto

7–64-vuotiaat 2,75 €/asukas

65–74-vuotiaat 7,33 €/asukas

75–84-vuotiaat 18,35 €/asukas

85 vuotta täyttäneet 43,25 €/asukas

9) Mielenterveyslakia (1116/1990) on 1.1.2002 lukien muutettu siten,
että mielenterveyslain nojalla tarkkailuun otetun tai hoitoon mää-
rätyn henkilön itsemääräämisoikeuden rajoituksia täsmennettiin
ja täydennettiin. Lainmuutoksesta aiheutuvien lisäkustannusten joh-
dosta valtionosuutta lisättiin 0,6 miljoonalla eurolla korottamalla
terveydenhuollon ikäryhmittäisiä laskennallisia kustannuksia seu-
raavasti: (41)

Ikäryhmät Terveydenhuolto

7–64-vuotiaat 0,53 €/asukas

65–74-vuotiaat 0,52 €/asukas

75–84-vuotiaat 0,48 €/asukas

85 vuotta täyttäneet 0,64 €/asukas

10) Mielenterveystyön ja -palvelujen lisäämiseksi sekä päihdeäitien hoi-
don tehostamiseksi valtionosuutta lisättiin 8,4 miljoonalla eurolla
korottamalla terveydenhuollon ikäryhmittäisiä laskennallisia kus-
tannuksia seuraavasti: (41, 42, 44, 45 ja 53)

Ikäryhmät Terveydenhuolto

0–6-vuotiaat 6,36 €/asukas

7–64-vuotiaat 6,46 €/asukas

65–74-vuotiaat 6,12 €/asukas

75–84-vuotiaat 6,38 €/asukas

85 vuotta täyttäneet 8,55 €/asukas
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11) Toimeentulotuesta annettua lakia (1412/1977) muutettiin määräai-
kaisesti (kolmivuotinen kokeilu) 1.4.2002 lukien siten, että 20 pro-
senttia toimeentulotuen hakijan ansiotuloista jätetään ottamatta
huomioon tukea myönnettäessä niin sanotun etuoikeutetun tulon
määrän ollessa kuitenkin enintään 100 euroa kuukaudessa kotita-
loutta kohti. Lainmuutoksesta aiheutuvien lisäkustannusten joh-
dosta valtionosuutta lisättiin 2,9 miljoonalla eurolla korottamalla
sosiaalihuollon  7–64-vuotiaiden ikäryhmän laskennallisia kustan-
nuksia 2,87 euroa/asukas. (27)

12) Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta
annettua lakia muutettiin siten, että asumistuessa hyväksyttäviä
enimmäisasumismenoja koskevasta tarkistuksesta sekä työmark-
kinatuen lapsikorotuksen korottamisesta aiheutuva toimeentulo-
tukimenoja vähentävä vaikutus otetaan vähennyksenä huomioon
kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtion-
osuuden määrässä. Tämän johdosta valtionosuutta on vähennetty
3,3 miljoonalla eurolla korottamalla sosiaali- ja terveydenhuollon
laskennallisiin kustannuksiin perustuvaa kunnan omarahoitus-
osuutta 0,65 euroa/asukas.

13) Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän menojen
rahoittamiseksi valtionosuutta on vähennetty 3,5 miljoonalla eurol-
la  korottamalla sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisiin kustan-
nuksiin perustuvaa kunnan omarahoitusosuutta 0,67 euroa/asukas.

14) Kuntien valtionosuuslain 3 §:n mukaan kustannustason arvioidut
muutokset otetaan huomioon enintään täyteen ja vähintään puo-
leen määrään kustannustason arvioidusta muutoksesta. Lisäksi ai-
kaisemmin toteutuneiden ja arvioitujen kustannusten välinen ero-
tus otetaan huomioon kustannustason tarkistusta mitoitettaessa.
Vuoden 2002 valtionosuuden perusteena oleviin laskennallisiin
kustannuksiin on tehty 1,2 prosentin suuruinen kustannustason
tarkistus, minkä johdosta valtionosuutta on lisätty 31,7 miljoonalla
eurolla. Tarkistus on puolet täysimääräisestä (2,4 %) kustannusta-
son tarkistuksesta. (78)

15) Sosiaali- ja terveysministeriön osuus kuntien valtionosuuslain
mukaisista verotuloihin perustuvista tasauksista on 57 prosenttia.
Verotuloihin perustuvien tasausten johdosta sosiaali- ja terveyden-
huollon vuoden 2002 valtionosuudesta on vähennetty 30,8 mil-
joonaa euroa.
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2 Käyttökustannusten valtionosuus vuonna 2003

Vuonna 2003 sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin suori-
tetaan valtionosuutta 2 884,9 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon
sosiaali- ja terveysministeriön osuus kuntien valtionosuuslain mukai-
sista tasauksista, maksettavat valtionosuudet ovat 2 855,2 miljoonaa
euroa. Valtionosuuden mitoituksessa on otettu huomioon jäljempänä
mainittujen säädösmuutosten sekä muiden lisäysten ja vähennysten
vaikutukset.

Vuonna 2002 toteutettuun kuntien verotuloihin perustuvan valtion-
osuuksien tasausjärjestelmän uudistamiseen liittyen perustamishankkei-
den arvonlisäverojen kuittaamiseen ja seutukunnallisten kehittämishank-
keiden toteuttamiseen kertaluonteisesti vuonna 2002 irrotettu 4,8 mil-
joonan euron määräraha on palautettu vuoden 2003 valtionosuuksiin.

Hyvinvointipalvelujen parantamiseksi, erityisesti lasten ja nuorten hy-
vinvoinnin edistämiseksi, valtionosuutta on vuonna 2002 toteutetun ko-
rotuksen lisäksi lisätty 104,3 miljoonalla eurolla, josta 97,6 miljoonaa eu-
roa on käytetty sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtion-
osuuden korottamiseen, 1,2 miljoonaa euroa pidennetyn oppivelvollisuu-
den piirissä olevien lasten päivähoitojärjestelyihin, 0,5 miljoonaa euroa
sosiaalisen luototuksen järjestämiseen ja 5,0 miljoonaa euroa erillismää-
rärahaan syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palvelujen järjestä-
miseksi.

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuuden turvaamiseksi, ot-
taen huomioon Kansallisen terveydenhuollon hankkeen toimeenpano,
sekä sosiaalityön ja lastensuojelun voimavarojen lisäämiseksi valtionosuut-
ta on lisätty 57,0 miljoonalla eurolla.

Tulopoliittisen sopimuksen ratkaisuihin liittyen valtionosuutta on ko-
rotettu 15,0 miljoonalla eurolla.

Edellä todetun lisäksi verotuksessa sovellettavan ansiotulovähennyk-
sen korotus pienentää kuntien verotuloja vuodesta 2003 lukien. Verotu-
lojen arvioidaan vähenevän 113 miljoonalla eurolla vuonna 2003. Muu-
tos kuntien veropohjassa on kompensoitu kunnille täysimääräisesti
korottamalla kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten
valtionosuusprosenttia syyskuun 2003 alusta voimaan tulleella lailla
(661/2003). Korotettua valtionosuutta sovelletaan vuoden 2003 alusta
lukien määräytyviin valtionosuuksiin ja se maksetaan  takautuvasti kun-
nille tasasuuruisina erinä vuoden 2003 syys-joulukuun kuukausierien
yhteydessä.

Yhteenveto sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtion-
osuuden lisäyksistä ja vähennyksistä vuonna 2003 (suluissa viittaus sosi-
aali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman 2000–2003 asian-
omaiseen toimenpidesuositukseen):
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1) Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta
annettua lakia (733/1992) muutettiin siten, että kuntien sosiaali- ja
terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta lisättiin 287,4
miljoonalla eurolla korottamalla valtionosuutta 2,70 prosenttiyksi-
köllä 25,36 prosentista 28,06 prosenttiin. Korotuksesta 0,05 pro-
senttiyksikköä liittyy kuntien verotuloihin perustuvan valtionosuuk-
sien tasausjärjestelmän uudistamiseen, 0,92 prosenttiyksikköä
hyvinvointipalvelujen parantamiseen, 0,54 prosenttiyksikköä sosi-
aali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuuden turvaamiseen, 0,14
prosenttiyksikköä tulopoliittisen sopimuksen ratkaisuihin ja 1,05
prosenttiyksikköä ansiotulojen verotuksen keventämisen kompen-
saatioon kunnille. (78)

2) Hammashuollon järjestämiseen liittyvä ikärajoitus on poistettu as-
teittain siten, että hammashuolto laajeni koko väestöä koskevaksi
1.12.2002 lukien. Tämän johdosta valtionosuutta on vuoden 2002
tasoon verrattuna lisätty 3,9 miljoonalla eurolla korottamalla ter-
veydenhuollon ikäryhmittäisiä laskennallisia kustannuksia seuraa-
vasti: (33)

Ikäryhmät Terveydenhuolto

65–74-vuotiaat 17,68 €/asukas

75–84-vuotiaat 17,41 €/asukas

85 vuotta täyttäneet 17,40 €/asukas

3) Toimeentulotuen etuoikeutettua tuloa koskevan 1.4.2002 voimaan
tulleen uudistuksen johdosta valtionosuutta on vuoden 2002 ta-
soon (9 kuukauden valtionosuusvaikutus) verrattuna lisätty 1,1
miljoonalla eurolla korottamalla sosiaalihuollon 7–64-vuotiaiden
ikäryhmän laskennallisia kustannuksia 0,95 euroa/asukas. (27)

4) Teratologisen tietopalvelun toiminta on siirretty osaksi Helsingin
yliopistollisessa keskussairaalassa toimivan Myrkytystietokeskuk-
sen toimintaa. Tämän johdosta valtionosuutta on lisätty 25 000
eurolla korottamalla terveydenhuollon 7–64-vuotiaiden ikäryhmän
laskennallisia kustannuksia 0,02 euroa/asukas.

5) Lasten päivähoidosta annettua lakia (361/1996) sekä lasten kotihoi-
don ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia (1128/1996) on
1.1.2003 lukien muutettu siten, että oikeus valita kunnan järjestä-
mä lasten päivähoitopaikka tai sen vaihtoehtona lasten kotihoidon
tai yksityisen hoidon tuki laajennetaan koskemaan myös pidenne-
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tyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten ensimmäistä oppi-
velvollisuusvuotta. Lainmuutoksesta aiheutuvien lisäkustannusten
johdosta valtionosuutta on lisätty 1,2 miljoonalla eurolla korotta-
malla sosiaalihuollon 0–6-vuotiaiden ikäryhmän laskennallisia kus-
tannuksia 10,52 euroa/asukas.

6) Sosiaalista luototusta, jota  koskeva laki (1133/2002) tuli voimaan
1.1.2003, järjestetään kunnan sosiaalihuollossa, sillä sosiaalisella
luototuksella on kiinteä yhteys sosiaalityöhön sekä tarveharkintai-
seen toimeentulotukeen ja ehkäisevään toimeentulotukeen. Kunta
vastaa sosiaalisen luototuksen pääomasta, luottotappioista ja toi-
meenpanosta. Sosiaalisen luototuksen aiheuttaman sosiaalityön
lisääntymisen johdosta valtionosuutta on lisätty 0,5 miljoonalla
eurolla korottamalla sosiaalihuollon 7–64-vuotiaiden ikäryhmän
laskennallisia kustannuksia 0,41 euroa/asukas.

7) Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta
annettua lakia on muutettu siten, että maahanmuuttajan erityistu-
en toimeentulotukimenoja vähentävä vaikutus otetaan vähennyk-
senä huomioon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökus-
tannusten valtionosuuden määrässä. Laki maahanmuuttajan eri-
tyistuesta (1192/2002) on tullut voimaan 1.10.2003. Tämän johdos-
ta valtionosuutta on vähennetty 3,5 miljoonalla eurolla korotta-
malla sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisiin kustannuksiin
perustuvaa kunnan omarahoitusosuutta 0,67 euroa/asukas.

8) Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän menojen
rahoittamiseksi valtionosuutta on vähennetty 6,3 miljoonalla eurol-
la  korottamalla sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisiin kustan-
nuksiin perustuvaa kunnan omarahoitusosuutta 1,20 euroa/asukas.

9) Vuoden 2003 valtionosuuden perusteena oleviin laskennallisiin kus-
tannuksiin on tehty 1,4 prosentin suuruinen kustannustason tar-
kistus, minkä johdosta valtionosuutta on lisätty 41,7 miljoonalla
eurolla. Tarkistus on puolet täysimääräisestä (2,7 %) kustannusta-
son tarkistuksesta. (78)

10) Sosiaali- ja terveysministeriön osuus kuntien valtionosuuslain
mukaisista verotuloihin perustuvista tasauksista on 57 prosenttia.
Verotuloihin perustuvien tasausten johdosta sosiaali- ja terveyden-
huollon vuoden 2003 valtionosuudesta on vähennetty 29,7 mil-
joonaa euroa.
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3 Käyttökustannusten valtionosuus vuonna 2004

Jäljempänä esitettävät tiedot kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyt-
tökustannuksiin vuonna 2004 suoritettavasta valtionosuudesta perustu-
vat hallituksen esitykseen eduskunnalle valtion vuoden 2004 talousar-
vioesitykseksi ja sitä koskevaan täydennykseen.

Vuonna 2004 sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin suo-
ritetaan valtionosuutta 3 378,2 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon
sosiaali- ja terveysministeriön osuus kuntien valtionosuuslain mukai-
sista tasauksista, maksettavat valtionosuudet ovat 3 318,1 miljoonaa
euroa. Valtionosuuden mitoituksessa on otettu huomioon jäljempänä mai-
nittujen säädösmuutosten sekä muiden lisäysten ja vähennysten vaiku-
tukset.

Ansiotulojen verotuksen keventämistä on tarkoitus jatkaa vuonna 2004.
Verotulojen arvioidaan vähenevän 359 miljoonalla eurolla, joka kompen-
soidaan kunnille täysimääräisesti korottamalla kuntien sosiaali- ja terve-
ydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta.

Vuonna 2002 toteutettu kuntien verotuloihin perustuvan valtionosuuk-
sien tasausjärjestelmän uudistamisen valtion menoja vähentävä vaikutus
kompensoidaan kunnille lisäämällä vastaavasti kuntien sosiaali- ja tervey-
denhuollon käyttökustannusten valtionosuutta. Vuoden 2002 valtionosuuk-
siin sisältynyttä lisäystä on vuoden 2002 lopullisten verotietojen johdosta
vähennetty 3,9 miljoonalla eurolla vuoden 2004 valtionosuudessa.

Samoin valtionosuuksien tasausjärjestelmän uudistamiseen liittyen
perustamishankkeiden arvonlisäverojen kuittaamiseen kertaluonteisesti
vuonna 2003 irrotettu 0,9 miljoonan euron määräraha on palautettu vuo-
den 2004 valtionosuuksiin.

Syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin myönnettävän
valtionavustuksen maksamiseen kertaluonteisesti vuonna 2003 irrotettu
5,0 miljoonan euron määräraha on palautettu vuoden  2004 valtionosuuk-
siin.

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuuden turvaamiseksi,
ottaen huomioon hallitusohjelman kannanotot sekä Kansallisen tervey-
denhuollon hankkeen ja Sosiaalialan kehittämishankkeen ehdotukset, so-
siaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta lisätään run-
saalla 90 miljoonalla eurolla, josta 53,5 miljoonaa euroa käytetään sosiaa-
li- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden korottami-
seen, 14,0 miljoonaa euroa vanhustenhuollon kehittämiseen, 0,05 mil-
joonaa euroa osittaisen hoitorahan korottamiseen, 9,9 miljoonaa euroa
palvelusetelin käyttöönottoon kotipalveluissa ja 12,7 miljoonaa euroa ter-
veydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutukseen. Lisäksi 1,5 miljoo-
naa euroa varataan käytettäväksi Sosiaalialan kehittämishankkeen toi-
meenpanoon.
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Yhteenveto sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtion-
osuuden lisäyksistä ja vähennyksistä vuonna 2004 (suluissa viittaus sosi-
aali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman 2000–2003 asian-
omaiseen toimenpidesuositukseen):

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta an-
nettua lakia (733/1992) ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunti-
en sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuut-
ta lisätään 412,6 miljoonalla eurolla korottamalla valtionosuutta
3,76 prosenttiyksiköllä 28,06 prosentista 31,82 prosenttiin. Koro-
tuksesta 3,25 prosenttiyksikköä liittyy ansiotulojen verotuksen ke-
ventämisen kompensaatioon kunnille, 0,01 prosenttiyksikköä pe-
rustamishankkeiden arvonlisäverojen kuittaamiseen irrotetun mää-
rärahan palauttamiseen valtionosuuksiin, 0,05 prosenttiyksikköä syr-
jäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palveluihin irrotetun mää-
rärahan palauttamiseen valtionosuuksiin ja 0,49 prosenttiyksikköä
sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuuden turvaamiseen. Koro-
tuksessa on vähennyksenä otettu huomioon 0,04 prosenttiyksik-
köä vuonna 2002 toteutettuun kuntien verotuloihin perustuvan
valtionosuuksien tasausjärjestelmän uudistamiseen liittyen. (78)

2) Vanhustenhuollossa esiintyvien puutteiden korjaamiseksi sekä van-
hustenhuollon kehittämiseksi ikääntyvän väestön määrän kasvu
huomioon ottaen valtionosuutta lisätään 14,0 miljoonalla eurolla
korottamalla ikäryhmittäisiä laskennallisia kustannuksia seuraavasti
(8 ja 53):

Ikäryhmät Sosiaalihuolto Terveydenhuolto

75–84-vuotiaat 59,91 €/asukas 19,97 €/asukas

85 vuotta täyttäneet 205,49 €/asukas 68,50 €/asukas

3) Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia (1128/
1996) ehdotetaan muutettavaksi 1.1.2004 lukien siten, että osittaista
hoitorahaa korotetaan nykyisestä 63,07 eurosta 70 euroon kuukau-
dessa sekä 1.8.2004 lukien siten, että perusopetuksen aloittavan lap-
sen huoltajalla on oikeus saada osittaista hoitorahaa myös lapsen
siirtyessä oppivelvollisuuden piiriin perusopetuslain mukaisen en-
simmäisen ja toisen lukuvuoden ajalta ja siten, että perheen mo-
lemmille huoltajille syntyy oikeus osittaiseen hoitorahaan myös sa-
man kalenterijakson aikana, vaikkakaan osittaista hoitovapaata ei voi
pitää samanaikaisesti. Tämän johdosta valtionosuutta lisätään 1,2
miljoonalla eurolla korottamalla sosiaalihuollon 7–64-vuotiaiden ikä-
ryhmän laskennallisia kustannuksia 0,93 euroa/asukas. (18)
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4) Sosiaalihuoltolakia (710/1982), lakia sosiaali- ja terveydenhuollon
suunnittelusta ja valtionosuudesta (733/1992), lakia sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) ja tuloverolakia (1535/
1992) ehdotetaan muutettavaksi 1.1.2004 lukien siten, että palvelu-
seteli otetaan käyttöön uutena kotipalvelujen järjestämistapana.
Tämän johdosta valtionosuutta lisätään 9,9 miljoonalla eurolla
korottamalla sosiaalihuollon ikäryhmittäisiä laskennallisia kustan-
nuksia seuraavasti (51):

Ikäryhmät Sosiaalihuolto

75–84-vuotiaat 84,98 €/asukas

85 vuotta täyttäneet 97,15 €/asukas

5) Kansanterveyslakia (66/1972) ja erikoissairaanhoitolakia (1062/1989)
ehdotetaan 1.1.2004 lukien muutettavaksi siten, että täydennyskou-
lutusta koskevat työntekijän ja työnantajan velvollisuuksia täsmen-
tävät säännökset sisällytetään lakiin. Lainmuutoksesta aiheutuvien
lisäkustannusten johdosta valtionosuutta lisätään 12,7 miljoonalla
eurolla korottamalla terveydenhuollon ikäryhmittäisiä laskennalli-
sia kustannuksia seuraavasti (62):

Ikäryhmät Terveydenhuolto

0–6-vuotiaat 4,98 €/asukas

7–64-vuotiaat 5,52 €/asukas

65–74-vuotiaat 12,77 €/asukas

75–84-vuotiaat 24,69 €/asukas

85 vuotta täyttäneet 44,83 €/asukas

6) Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle toimeentulotuen saa-
jalle maksettavan toimintarahan ylläpitokorvauksen mukaisesta ta-
sokorotuksesta johtuen valtionosuutta lisätään 0,1 miljoonalla eu-
rolla korottamalla sosiaalihuollon 7–64-vuotiaiden ikäryhmän las-
kennallisia kustannuksia 0,06 euroa/asukas.

7) Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta an-
nettua lakia ehdotetaan muutettavaksi 1.1.2004 lukien siten, että
maahanmuuttajan erityistuen toimeentulotukimenoja vähentävä
vaikutus otetaan tarkentuneiden laskelmien mukaisena vähennyk-
senä huomioon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökus-
tannusten valtionosuuden määrässä. Laki maahanmuuttajan eri-
tyistuesta (1192/2002) tuli voimaan 1.10.2003. Edellä olevan joh-
dosta valtionosuutta on vuoden 2003 tasoon (3 kuukauden val-



56

tionosuusvaikutus) verrattuna vähennetty 12,0 miljoonalla eurolla
korottamalla sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisiin kustannuk-
siin perustuvaa kunnan omarahoitusosuutta 2,32 euroa/asukas.

8) Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmän menojen
rahoittamiseksi valtionosuutta on vähennetty 9,8 miljoonalla eurol-
la korottamalla sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisiin kustan-
nuksiin perustuvaa kunnan omarahoitusosuutta 1,87 euroa/asukas.

9) Vuoden 2003 valtionosuuden perusteena oleviin laskennallisiin kus-
tannuksiin on tehty 1,8 prosentin suuruinen kustannustason tar-
kistus, minkä johdosta valtionosuutta on lisätty 54,5 miljoonalla
eurolla. Tarkistus on 75 prosenttia täysimääräisestä (2,4 %) kustan-
nustason tarkistuksesta. (78)

10) Sosiaali- ja terveysministeriön osuus kuntien valtionosuuslain
mukaisista verotuloihin perustuvista tasauksista on 57 prosent-
tia. Verotuloihin perustuvien tasausten johdosta sosiaali- ja ter-
veydenhuollon vuoden 2004 valtionosuudesta on vähennetty
60,1 miljoonaa euroa.
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LIITE 2

Valtionavustukset ja

muu rahoitus 2002–2004

1 Valtionosuusjärjestelmän piiriin

kuuluva muu rahoitus

1.1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen perustamishankkeet

Perustamishankkeella tarkoitetaan toiminnallisen kokonaisuuden muo-
dostavaa tilojen rakentamista, hankintaa, peruskorjausta tai muun omai-
suuden hankintaa taikka vastaavaa toimenpidettä.  Sosiaali- ja terveys-
palvelujen perustamishankejärjestelmä on vuoden 2003 alusta uudis-
tettu siten, että perustamishankkeisiin käytettävissä olevia voimavaroja
suunnataan asteittain valtioneuvoston vahvistamien menokehysten
puitteissa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittämistä
ja tehostamista sekä toimintatapojen uudistamista tukevien hankkei-
den toteuttamiseen. Ensimmäisen kerran kehittämishankkeisiin on käy-
tettävissä erillinen määräraha vuonna 2003. Uudistuksen yhteydessä pe-
rustamishankkeen valtionavustuksen edellytyksiä on tiukennettu siten,
että hankkeen tulee olla välttämätön kunnan tai kuntayhtymän sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi tai toiminnallisen kehittämishank-
keen toteuttamiseksi.

Ennen 1.1.2003 vahvistettuihin perustamishankkeisiin sekä vuonna
2003 vahvistettaviin perustamishankkeisiin sovelletaan edelleen aiemmin
voimassa olleita säännöksiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta
ja valtionosuudesta annetun lain (STVOL) 30 §:ää, joka koskee perusta-
mishankkeen käyttö- ja luovutusrajoitusta, sovelletaan kuitenkin 1. päi-
västä tammikuuta 2003.

STVOL 8 §:n nojalla sosiaali- ja terveysministeriö jakaa voimavara-ase-
tuksessa hyväksytyn kehittämishankkeisiin käytettävissä olevan valtion-
avustuksen ja perustamishankkeisiin käytettävissä olevan valtionavustuk-
sen lääninhallituksille lukuun ottamatta sitä kehittämishankkeisiin suun-
natun valtionavustuksen osuutta, joka on 6 §:n 3 momentin perusteella
jätetty sosiaali- ja terveysministeriön käytettäväksi.

STVOL 22 §:n perusteella voimavara-asetuksessa hyväksytään perus-
tamishankkeisiin koko maan tasolla käytettävissä olevan valtionavustuk-
sen taso.
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Vuonna 2003 vahvistettavan perustamishankkeen vähimmäiskustan-
nusten määrä on 270 000 euroa. Vuodesta 2004 perustamishankkeen vä-
himmäiskustannusten tulee STVOL 20 §:n nojalla olla vähintään 300 000
euroa. Lääninhallitus voi poikkeuksellisesti vahvistaa pienemmänkin pe-
rustamishankkeen, jos hankkeen rahoitus muodostuu kunnan tai kunta-
yhtymän jäsenkuntien asukasmäärän ja taloudellisen aseman vuoksi eri-
tyisen rasittavaksi kunnalle tai kuntayhtymälle.

Vuonna 2003 kokonaiskustannuksiltaan 270 000 – 3 450 000 euron mää-
räiset hankkeet ovat pieniä hankkeita ja yli 3 450 000 euron määräiset hank-
keet suuria hankkeita. Vuonna 2003 vahvistetaan toteutettavaksi vain pie-
niä perustamishankkeita, joiden kokonaiskustannusten enimmäismäärä
(hankekiintiö) on 33,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2003 perustamishankkei-
siin suoritetaan valtionosuutta arviolta 17,2 miljoonaa euroa. Vuodesta 2004
lukien STVOL:ssa ei enää erotella pieniä ja suuria perustamishankkeita.

Kuntien ja kuntayhtymien hanke-esitykset vuosille 2003–2004 toimi-
tettiin lääninhallituksiin vuoden 2002 loppuun mennessä. Perustamishan-
ke-esityksiä tehtiin kummallekin vuodelle erittäin runsaasti suhteutettu-
na käytettävissä olevaan määrärahaan. Vuodelle 2003 tehtiin yhteensä 163
hanke-esitystä, joiden kustannusten yhteismäärä on runsaat 225 miljoo-
naa euroa. Vuodelle 2004 tehtiin vastaavasti 176 hanke-esitystä, joiden
kustannusten yhteismäärä on yli 139 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2004 voimavaroista annetun ase-
tuksen (807/2003) mukaan perustamishankkeiden valtionavustus on 8
miljoonaa euroa vuonna 2004 ja 5 miljoonaa euroa vuonna 2005. Vuosina
2004–2005 toteutettavia perustamishankkeita koskevat hankesuunnitel-
mat tulee toimittaa asianomaiseen lääninhallitukseen 31.12.2003 men-
nessä. Lääninhallitus voi tehdä vuonna 2004 sitovan ennakkoratkaisun
vuoden 2005 hankkeista.

1.2 Kuntien toiminnallisten

kehittämishankkeiden valtionavustus

Uudentyyppisiä kehittämishankkeita koskevat säännökset sisältyvät elo-
kuussa 2002 vahvistettuun lakiin STVOL:n muuttamisesta (716/2002), joka
tuli voimaan vuoden 2003 alusta. STVOL 19 a §:n mukaan kehittämis-
hankkeella tarkoitetaan kunnan tai kuntayhtymän sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestämiseksi tarpeellista toiminnan kehittämistä ja tehostamista
sekä toimintatapojen uudistamista tukevia alueellisesti tai valtakunnalli-
sesti merkittäviä tai muutoin laajalti hyödynnettäviä hankkeita.

STVOL 8 §:n nojalla sosiaali- ja terveysministeriö jakaa voimavara-ase-
tuksessa hyväksytyn kehittämishankkeisiin käytettävissä olevan valtion-
avustuksen ja perustamishankkeisiin käytettävissä olevan valtionavustuk-
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sen lääninhallituksille lukuun ottamatta sitä kehittämishankkeisiin suun-
natun valtionavustuksen osuutta, joka on 6 §:n 3 momentin perusteella
jätetty sosiaali- ja terveysministeriön käytettäväksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon voimavara-asetuksessa säädetään tar-
kemmin niistä aihealueista, jotka voivat olla kehittämishankkeiden si-
sältönä. Voimavara-asetuksessa on myös säädetty niistä perusteista, jotka
tulee ottaa huomioon myönnettäessä valtionavustusta kehittämishank-
keelle.

Myös kehittämishanke-esityksiä tehtiin vuodelle 2003 erittäin runsaasti
suhteutettuna käytettävissä olevaan määrärahaan. Hanke-esityksiä oli
yhteensä 240 ja niiden kustannusten yhteismäärä oli noin 45 miljoonaa
euroa (käytettävissä runsaat 6 milj. €). Lisäksi tehtiin 14 sosiaali- ja ter-
veysministeriölle osoitettua hanke-esitystä, joiden yhteismäärä oli noin
2,75 miljoonaa euroa (käytettävissä 2 milj. €).

Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2004 voimavaroista annetussa val-
tioneuvoston asetuksessa säädetään tarkemmin toiminnallisten kehittä-
mishankkeiden valtionavustuksen edellytyksistä ja määristä. Sosiaali- ja
terveydenhuollon kehittämishankkeisiin voidaan vuonna 2004 myöntää
valtionavustusta 12 330 000 euroa ja vuonna 2005 yhteensä 19 430 000
euroa. Kansallisen terveydenhuollon hankkeen mukaisiin kehittämishank-
keisiin on valtionavustusta käytettävissä 30 000 000 euroa kumpanakin
vuonna. Sosiaalialan kehittämishankkeeseen, josta valtioneuvosto on teh-
nyt periaatepäätöksen lokakuussa 2003, ei ole osoitettu erillistä määrära-
haa. Tarkoituksena kuitenkin on, että edellä mainitusta sosiaali- ja tervey-
denhuollon kehittämishankkeisiin käytettävissä olevasta määrärahasta pää-
osa suunnataan Sosiaalialan kehittämishankkeen mukaisiin hankkeisiin sekä
Alkoholiohjelman toimeenpanoon.

2  Muut sosiaali- ja terveydenhuollon

valtionavustukset

2.1 Yleistä

Vuonna 1993 voimaantullut valtionosuusjärjestelmä muutti järjestelmän
tehtäväkohtaisesta ja kustannusperusteisesta valtionosuusjärjestelmästä
laskennalliseksi järjestelmäksi.  Valtion mahdollisuus ohjata kuntien toi-
mintaa väheni ja kuntien itsehallinto korostui. Vuodesta 1993 on valtion-
osuudet maksettu peruskunnille ja kuntayhtymät ovat voineet saada val-
tionosuutta vain perustamishankkeisiin.

Erityisesti 1990-luvun lopulta on käyty keskustelua siitä, tulisiko las-
kennallisen järjestelmän lisäksi suunnata tukea joidenkin havaittujen on-
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gelmien poistamiseksi erikseen määriteltyyn tarkoitukseen olevalla mää-
rärahalla. Lasten ja nuorten psykiatrian palveluissa havaittujen puuttei-
den johdosta eduskunta lisäsikin valtion vuoden 2000 talousarvioon eril-
lisen 70 miljoonan markan määrärahan käytettäväksi valtionavustukse-
na kunnille lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin. Tämän jälkeen oh-
jelmakaudella on valtion talousarvioon sisältynyt vuosittain eräitä mui-
takin vastaavan tyyppisiä käyttötarkoitukseltaan rajattuja valtionavus-
tuksia. Seuraavassa on kuvattu näiden avustusten käyttötarkoitus pää-
piirteittäin.

2.2 Valtionavustus kunnille

lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin

Valtion talousarviossa on ollut lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin
määräraha vuosina 2000–2003. Vuosina 2000 ja 2001 avustuksen myönsi
sosiaali- ja terveysministeriö hakemuksesta sairaanhoitopiirin kuntayh-
tymälle käytettäväksi sairaanhoitopiirin ja sen alueen kuntien toteutta-
miin hankkeisiin. Hakemukset toimitettiin lääninhallituksille, jotka puo-
lestaan toimittivat ne lausuntonsa kera sosiaali- ja terveysministeriölle.
Vuoden 2001 avustusta voitiin käyttää sekä uusiin kehittämishankkeisiin
että vuonna 2000 myönnetyllä avustuksella käynnistettyjen hankkeiden
jatkamiseen.  Vuosien 2002–2003 määräraha on sisältynyt valtion talous-
arvioon samoin periaattein. Avustuksen ovat vuosina 2002–2003 myöntä-
neet lääninhallitukset.

Valtion vuoden 2003 talousarvioon sisältyy 4,7 miljoonan euron mää-
räraha. Määrärahaa saa käyttää lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen
tukemisesta, häiriöiden ehkäisystä ja psykiatristen hoitopalvelujen tur-
vaamisesta kunnille ja kuntayhtymille aiheutuviin kustannuksiin suori-
tettavan valtionavustuksen maksamiseen valtioneuvoston asetuksella tar-
kemmin säädettävin perustein. Valtioneuvosto on antanut 30.1.2003 ase-
tuksen lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin vuonna 2003 maksetta-
van valtionavustuksen myöntämisperusteista (54/2003). Asetus on tullut
voimaan 7.2.2003.

Lääninhallitukset myöntävät valtionavustuksen sairaanhoitopiirien alu-
eellaan koordinoimille lasten ja nuorten psykiatrian palveluja kehittäville
hankkeille. Avustusta voidaan myöntää sekä aiempina vuosina aloitettu-
jen hankkeiden jatkamiseen että uusiin hankkeisiin. Sairaanhoitopiirien
tuli koota ja laatia alueensa kattava kehittämishanke-esitys ja toimittaa se
alueensa lääninhallituksen sosiaali- ja terveysyksikköön viimeistään
15.2.2003.



61

2.3  Valtionavustus kunnille

huumeiden käyttäjien hoitoon

Eduskunta sisällytti valtion vuoden 2002 talousarvioon ensimmäisen ker-
ran määrärahan  huumeiden käyttäjien hoidosta aiheutuviin kustannuk-
siin suoritettavaa valtionavustusta varten. Määrärahan suuruus oli 7,5
miljoonaa euroa. Valtionavustusta voitiin maksaa kunnille ja kuntayhty-
mille.  Avustuksen jakamisesta päättivät lääninhallitukset.

Vuoden 2003 talousarvioon sisältyy 7,57 miljoonan euron määräraha,
jota saa käyttää huumeiden käyttäjien hoidosta aiheutuviin kustannuk-
siin suoritettavan valtionavustuksen maksamiseen kunnille ja kuntayhty-
mille. Valtioneuvosto on antanut 23.1.2003 asetuksen huumeiden käyttä-
jien hoitoon maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
(27/2003). Asetus tuli voimaan 1.2.2003.

Lääninhallitukset myöntävät avustuksen. Kunnat tai kuntayhtymät ovat
voineet hakea valtionavustusta kirjallisesti alueensa lääninhallitukselta
viimeistään 31.3.2003.

Valtionavustus on tarkoitettu vuosina 2002–2003 hoidon lisäämiseen
ja tehostamiseen, ei olemassa olevien hoitojärjestelyjen korvaamiseen.
Näin ollen vastaavaa valtionavustusta ei ole enää käytettävissä vuonna
2004.

Vuoden 2003 lisätalousarviossa varattiin 0,5 miljoonaa euroa tartunta-
tautien hoitovalmiuden lisäämiseen, erityisesti tarkoituksena parantaa eris-
tyshoitovalmiutta. Varat ohjataan hakemusten perusteella yliopistollisille
sairaanhoitopiireille käytettäväksi niiden erityisvastuualueella oleville sai-
raanhoitopiireille.

2.4 Valtionavustus kunnille syrjäytymisuhan

alaisten lasten ja nuorten palveluihin

Valtion vuoden 2003 talousarvioon sisältyy 15 miljoonan euron määrära-
ha, jota saa käyttää syrjäytymisuhan alaisten lasten ja nuorten palvelujen
järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin suoritettavan valtionavustuk-
sen maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille valtioneuvoston asetuksella
tarkemmin säädettävin perustein. Määräraha perustui hallituksen edus-
kunnalle antamaan lasten ja nuorten hyvinvointia koskeneeseen selonte-
koon.

Valtioneuvosto on antanut 30.1.2003 asetuksen syrjäytymisuhan alais-
ten lasten ja nuorten palveluihin maksettavan valtionavustuksen myön-
tämisperusteista (68/2003). Asetus on tullut voimaan 17.2.2003.

Lääninhallitukset myöntävät avustuksista 14 miljoonaa euroa ja so-
siaali- ja terveysministeriö miljoona euroa. Kunnat ja kuntayhtymät ovat
voineet hakea valtionavustusta lääninhallitukselta sosiaali- ja terveysmi-
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nisteriön vahvistamalla lomakkeella. Hakuaikoja oli kaksi, joista ensim-
mäinen päättyi 17.3.2003 ja toinen 30.6.2003. Kaksivaiheiseen hakuaikaan
päädyttiin siitä syystä, että mahdollisimman monilla kunnilla ja kuntayh-
tymillä olisi mahdollisuus hakea avustusta.

Valtion vuoden 2004 talousarvioesitykseen ei enää sisälly edellä mai-
nittua erillistä valtionavustusta, vaan valtion tukea on ohjattu kunnille
korottamalla sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia.

3 Eräät valtion korvaukset

Terveydenhuollon toimintayksiköille suoritetaan valtion varoista lasken-
nallisin perustein korvausta yliopistotasoisesta terveystieteellisestä tutki-
mustoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin siten kuin erikoissairaanhoito-
lain 47 ja 47b §:ssä ja kansanterveyslain 40 §:ssä tarkemmin säädetään.
Vuonna 2002 valtion korvaus oli 56,7 miljoonaa euroa. Vuosina 2003–2004
tarkoitukseen on varattu 48,7 miljoonaa euroa.

Terveydenhuollon toimintayksiköille, jotka antavat lääkärin ja hammas-
lääkärin peruskoulutusta ja erikoistumiskoulutusta, perusterveydenhuol-
lon lisäkoulutusta tai laillistetun hammaslääkärin käytännön palvelua,
suoritetaan valtion varoista laskennallinen korvaus koulutuksen aiheut-
tamiin kustannuksiin siten kuin edellä mainituissa laeissa on tarkemmin
säädetty. Vuonna 2002 valtion korvaus oli 74,2 miljoonaa euroa. Vuosina
2003–2004 tarkoitukseen on varattu 82,2 miljoonaa euroa.

Lastensuojelun suurten kustannusten tasausjärjestelmä on käynnis-
tynyt 1.3.1999. Kehitysvammahuollon erityishuoltopiirien kuntayhtymät
huolehtivat järjestelmän toimeenpanosta, jonka rahoitukseen valtio osal-
listuu. Valtion korvaus on 50 prosenttia tasattavien lastensuojelukustan-
nusten arvioidusta kokonaismäärästä. Vuonna 2002 valtion korvaus oli
31,2 miljoonaa euroa, joka on vastaavasti otettu vähennyksenä huomi-
oon sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuudessa.
Vastaavasti vuonna 2003 tarkoitukseen on varattu 37,5 miljoonaa euroa
ja vuonna 2004 47,2 miljoonaa euroa.

4 Muu valtion rahoitus

4.1 Kehittämishankkeet

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjelmakaudella 2000–2003 osoittanut
asiantuntijavoimavaroja ja kehittämistoiminnan erillisrahoitusta noin 3
miljoonaa euroa TATO:n toteuttamiseen. Erillisrahoituksen avulla on käyn-
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nistetty ja toteutettu yli 60 toimeksiantosopimusta kehittämishankkeista,
joissa sopijakumppaneina ovat olleet lääninhallitukset, Stakes, kunnat, jär-
jestöt, tutkimuslaitokset ja muut toimijat. Vuosina 2000–2003 TATO:n toi-
meenpanoa tukevaa erillisrahoitusta on osoitettu erityisesti valtakunnal-
listen sosiaali- ja terveyspalvelujen laatusuositusten valmistelemiseksi ja
toimeenpanemiseksi tarpeellisiin hankkeisiin.

Kunnat ovat voineet saada myös muiden hallinnonalojen kautta ta-
loudellista tukea sellaisten kehittämishankkeiden toteutukseen, jotka koh-
distuvat tavoite- ja toimintaohjelman tavoitteisiin. Kunnat ovat ohjelma-
kauden aikana voineet hakea ja saada tukea esimerkiksi sosiaali- ja
terveydenhuollon henkilöstön kehittämishankkeisiin kansallisesta työ-
elämän kehittämisohjelmasta sekä työssä jaksamisen tutkimus- ja toi-
menpideohjelmasta.

TATO:n toimeenpanoa tukevista ja erillisellä määrärahalla rahoi-
tetuista kehittämishankkeista on tarkempia tietoja internet-sivuilla
www.verkkotato.net.

4.2 Terveyden edistämisen määräraha

Terveyden edistämisen määrärahasta on myönnetty kunnille ja järjestöil-
le avustuksia terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin,
joista useat tukevat TATO:n tavoitteita ja toimeenpanoa. Avustuksia myön-
nettiin vuonna 2003 yhteensä noin 5 miljoonaa euroa.

4.3 Raha-automaattiyhdistyksen avustukset

Raha-automaattiyhdistyksen avustusten jaossa järjestöille painotetaan
toimintoja ja ratkaisuja, jotka tukevat ja täydentävät sosiaali- ja terveys-
palvelujärjestelmää ja avohoitopainotteista palvelujen järjestämistä. Avus-
tuksia suunnataan erityisesti heikoimmassa asemassa olevien väestöryh-
mien tukeen, palveluihin ja omaehtoisen aktiivisuuden edistämiseen.

Raha-automaattiyhdistyksen tuottoa käytetään vuonna 2003 yli 400
miljoonaa euroa terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Tästä
summasta 302,8 miljoonaa euroa jaetaan avustuksina yleishyödyllisille
yhteisöille ja vajaat 100 miljoonaa euroa käytetään sotainvalideille ja -
veteraaneille kohdennettuihin avustuksiin. Tuki- ja palveluasumiseen sekä
kotona asumisen ja omaisten tukemiseen käytetään lähes 92 miljoonaa
euroa.

Palveluasuntoja lisätään paljon apua tarvitseville vammaisille, mielen-
terveysongelmaisille ja päihdeongelmaisille. Vanhusten palvelutaloja kos-
kevan rahoituksen edellytyksiä on vuonna 2003 tiukennettu, mutta avus-
tusta voidaan myöntää edelleen näihinkin kohteisiin, mikäli julkisista han-
kinnoista annetun lain edellyttämä tarjouskilpailu on hyväksyttävällä ta-
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valla toteutettu ja siten voitu varmistua, ettei mahdollista kilpailua esiin-
ny. Tukiasumisessa mielenterveys- ja päihdeongelmaisten ohella tärkeä
ryhmä ovat itsenäistymisvaiheessa olevat nuoret.

Raha-automaattiyhdistyksen avustusten edellytyksistä ja rahoitetuista
hankkeista on tarkempia tietoja internet-sivuilla www.ray.fi.

4.4 Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus

Laskennallinen valtionosuusjärjestelmä ei pysty ottamaan huomioon poik-
keuksellisia kuntakohtaisia erityistekijöitä. Järjestelmää täydentää harkin-
nanvarainen rahoitusavustus, jolla taloudellisissa vaikeuksissa olevia kuntia
voidaan tukea.

Sisäasiainministeriö myöntää hakemuksesta harkinnanvaraista valtion
rahoitusavustusta kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tila-
päisten taloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen
tarpeessa. Taloudellisen tuen tarpeeseen vaikuttavina tekijöinä otetaan
huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Sisäasiainministeriö voi aset-
taa avustuksen myöntämiselle ja käytölle kunnan talouden tervehdyttä-
mistä koskevia ehtoja. Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen myöntä-
misessä otetaan huomioon myös kuntien palvelujärjestelmään liittyviä
näkökohtia ylläpitämällä eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä avustus-
päätöksiä valmisteltaessa.

Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen suuruus oli 54,2 miljoonaa
euroa vuonna 2002 ja 47,1 miljoonaa euroa vuonna 2003. Vuonna 2002
avustuksia myönnettäessä on siirrytty kaksivaiheiseen jakoon, jossa kaik-
kein vaikeimmassa asemassa olevia kuntia tuetaan aikaistetulla avustus-
päätöksellä.
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LIITE 3

TATO:n 2000–2003 aihealueisiin

liittyviä valtakunnallisia hankkeita

1.  HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

VALTAKUNNALLISIA HANKKEITA, OHJELMIA JA PROJEKTEJA

Ohjelma Tavoitteet Toimijat

Hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen paikal-
liset rakenteet ja johta-
minen -hanke
(TEJO)www.stakes.fi/
hyvinvointi/khs/johta-
mishanke/index.htm

- selvittää hyvinvoinnin  ja
terveyden edistämisen joh-
tamista ja johtamisrakenteita
kunnissa

- auttaa eri kokoisia kuntia
löytämään toimivat järjeste-
lyt terveyden edistämisen
toimeenpanorakenteessa

Stakes, lääninhallitukset
ja ammattikorkeakoulut.
Kehittämispäällikkö
Kerttu Perttilä, Stakes,
puh. (09) 3967 2318

Euroopan vammaisten
teemavuoden
kansallinen
koordinaatioelin
2002–2003

- lisätä tietoisuutta vammais-
ten henkilöiden oikeuksista

- rohkaista keskustelua toi-
menpiteistä vammaisten
henkilöiden yhtäläisten
mahdollisuuksien edistämi-
seksi Euroopassa

- edistää yhteistyötä ja koke-
musten vaihtoa hyvistä toi-
mintatavoista ja strategioista

- vammaisuudesta annettavan
tiedon parantaminen ja
myönteisen vammaiskuvan
edistäminen

STM, OPM, LVM, VM, YM,
TM, KTM, Stakes, järjestöt.
Valtakunnallisen
vammaisneuvoston
pääsihteeri  Sari Loijas,
puh. (09) 160 74313,
sari.loijas@stm.vn.fi

Kuulo- ja puhe-
vammaisten tulkki-
palvelujen seudullinen
kehittäminen
2001–2003

- tukea kuntia kuulo-
ja puhevammaisten asiakkai-
den tulkkipalvelujen järjestä-
misessä

- kehittää ja parantaa tulkki-
palvelujen eri toimijoiden
valmiuksia seudullisten yh-
teistyömallien toteuttami-
seksi myös freelance palve-
lut mukaan lukien

- sosiaalihuollon erityispalve-
lujen seudullisten yhteistyö-
käytäntö- ja sopimusproses-
sien vahvistaminen

STM, Stakes.
Hankkeen valvoja
ylitarkastaja
Aini Kimpimäki, STM,
puh. (09) 1607 4133
aini.kimpimaki@stm.vn.fi
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Arviointi- ja palaute-
järjestelmien kehittä-
minen vammaisten
henkilöiden palveluihin
2002–2003 (Arvioinnista
ja mittaamisesta käy-
tännön laaduksi, ARMI-
osaprojekti)

- projektin vuodelle 2002 si-
joittuva vaihe sisältää henki-
lökunnan koulutuksen ja
ohjauksen uuden vaikeavam-
maisten  ja syrjäytymisvaa-
rassa olevien henkilöiden
palvelumallien arvioimiseksi
ja käyttöön ottamiseksi

STM, Avain-säätiö.
Hankkeen valvoja
ylitarkastaja
Aini Kimpimäki, STM,
puh. (09) 1607 4133
aini.kimpimaki@stm.vn.fi

ITSE-hanke 2001–2003
(www.stakes.fi/ITSE-
hanke)

- edistää ja tukea ikäihmisten
ja vammaisten  henkilöiden-
itsenäistä   suoriutumista

- levittää tietoa uusista teknisis-
tä ratkaisuista ja niihin liitty-
vistä palveluista henkilöstölle
ja palvelujen käyttäjille

- kouluttaa sosiaali- ja tervey-
denhuoltohenkilöstöä

- luoda alueellisia ja valtakun-
nallisia asiantuntijaverkos-
toja

Stakes, STM, Suomen
Kuntaliitto, lääninhallitukset,
kunnat, järjestöt.
Erikoissuunnittelija
Pirjo-Liisa Kotiranta, Stakes,
puh. (09) 3967 2093,
pirjo-liisa.kotiranta@stakes.fi
Kehittämispäällikkö
Anna-Liisa Salminen, Stakes,
puh. (09) 3967 2089,
anna-liisa.salminen
@stakes.fi

Apuvälinepalvelujen
laatusuosituksen
valmistelu 2001–2003
(www.stakes.fi/apudata)

- suosituksen käyttäjälähtöi-
syys ja kuntalaisten tasa-
arvoisuus apuvälineiden
saannissa asuinpaikkakun-
nasta riippumatta

- tukea sosiaali- ja terveyden-
huollon päättäjien päätök-
sentekoa apuvälinepalvelui-
hin liittyvissä asioissa

- olla apuna ammattihenkilös-
tön työn suunnittelussa,
kehittämisessä, toteutukses-
sa, seurannassa ja arvioin-
nissa

STM, Stakes, Kela, Suomen
Kuntaliitto, sairaanhoitopii-
rit, kuntien eri hallinnon-
alat, järjestöt. Ylitarkastaja
Hanna Nyfors, STM,
puh. (09) 160 74348,
hanna.nyfors@stm.vn.fi

Kunnossa kaiken ikää
-ohjelma 2000–2004

- auttaa yli 40-vuotiaita liikun-
taharrastuksen alkuun sekä
luoda pysyviä liikuntapalve-
luja aikuisten lähipiiriin

- tiedon levittäminen liikunnan
merkityksestä  ihmisten ter-
veydelle tiedotusvälineiden
avulla

OPM, STM, LVM, YM,
Metsähallitus, Liikunnan ja
kansanterveyden edistämis-
säätiö, UKK-instituutti,
Stakes, kunnat, työterveys-
huolto, työpaikat, yhdistyk-
set, liikuntaseurat.
Projektisihteeri
Katja Rajala,
Likes-tutkimuskeskus,
puh. (014) 260 1597,
katja.rajala@likes.fi

Ohjelma Tavoitteet Toimijat



67

Koti- ja vapaa-ajan
tapaturmien ehkäisy
1999–2004

- selvittää kuntien mahdolli-
suuksia vaikuttaa koti- ja
vapaa-ajan tapaturmien eh-
käisyyn

- nostaa tapaturmien torjunta-
työ näkyväksi osaksi kuntien
hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen strategioita

Stakes, STM, Työterveyslai-
tos, Liikenneturva.
Projektipäällikkö
Anne Lounamaa,
Stakes,
puh. (09) 3967 2186,
anne.lounamaa@stakes.fi

Lahden kaupunki-
seudun palveluseteli-
kokeilu

- kehittää kaupunkiseudun
kuntien palveluseteli koko-
naisvaltaiseksi ja yhtenäisek-
si vanhustenhuollon työka-
luksi

- kehittää valtakunnallisesti
hyödynnettävä malli, joka
edistää monipuolisen, asiak-
kaille vaihtoehtoja antavan
palvelurakenteen kehitty-
mistä

- kuntien sekä yksityisten ja
kolmannen sektorin palve-
luntuottajien yhteistyön li-
sääntyminen, palvelujen laa-
dun kehittäminen ja palvelu-
tarjonnan monipuolistumi-
nen alueella

Helsingin yliopiston
aikuiskoulutuskeskus/Tut-
kimus- ja koulutuskeskus
Palmenia, STM, Lahden
kaupunkiseudun kunnat
(Asikkala, Hollola, Lahti,
Nastola, Orimattila).
Tutkimuspäällikkö
Marjaana Seppänen, puh.
(03) 892 20204,
marjaana.seppanen@helsinki.fi
Projektisuunnittelija
Maija Heinänen,
puh. (03) 892 20234,
maija.heinanen@helsinki.fi

Ohjelma Tavoitteet Toimijat

Lähiöuudistus 2000
-ohjelma 2000–2003

- tukea lähiöiden uudistamis-
työtä

- kiinnittää erityistä huomiota
asumisen esteettömyyden
edistämiseen, sosiaaliseen
toimivuuteen, turvallisuu-
teen sekä informaatiotekno-
logiaan palvelujen saatavuu-
den ja kansalaisten osallistu-
misen  mahdollistajana

- syrjäytymisen sekä alueiden
sisäisen ja niiden välisen
eriarvoistumisen ehkäisy

YM, OPM, TM, STM, SM,
Suomen Kuntaliitto,
valtion asuntorahasto,
kunnat.
Ylitarkastaja
Sauli Solhagen, YM,
puh. (09) 160 39341,
sauli.solhagen@ymparisto.fi

VETURI Kuulo- ja puhe-
vammaisten verkostoi-
tuvat tulkkipalvelut.
Seudullisten yhteistyö-
mallien ja sopimusten
lupaus 2001–2003

-  tukea kuntia tulkkipalvelun
järjestämisessä ja palvelujen
laadun kehittämisessä

Stakes.
Kehittämispäällikkö
Aulikki Rautavaara,
puh. (09) 3967 2077,
aulikki.rautavaara@stakes.fi
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Ihmisiin kohdistuvien
vaikutusten arviointi
(ent. Sosiaalisten ja
koettujen terveys-
vaikutusten arviointi)

- tunnistetaan ja arvioidaan
ennalta sosiaalisia ja tervey-
dellisiä seurauksia päätöksen-
teon tueksi

- parannetaan elinoloja ja elä-
mänlaatua kehittämällä sosi-
aalisten ja terveydellisten
vaikutusten arviointia ympä-
ristövaikutusten arviointi
(YVA)- järjestelmässä

Stakes.
Projektitutkija
Tapani Kauppinen,
puh. (09) 3967 2053,
tapani.kauppinen@stakes.fi

Aktivointi ja
kuntouttava
työtoiminta (AKKU)
2001–2003

Ohjelma Tavoitteet Toimijat

- arvioida kuntouttavan työ-
toiminnan lain vaikutuksia
pitkäaikaistyöttömien ja
toimeentulotuen saajien
työllistymisen ja elämänhal-
linnan parantumisessa

- kehittää aktivoinnin malleja
kuntien ja työvoimatoimis-
tojen kanssa

STM, TM, Kuntoutussäätiö,
Stakes.
Ylijohtaja
Matti Heikkilä, Stakes,
puh. (09) 3967 2473,
matti.heikkila@stakes.fi

Lasten ja nuorten
hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen
kuntastrategiat
1995–2004

- kuntien yhteistyötä ja tietopoh-
jaa vahvistamalla tukea lasten
ja nuorten hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämistä erityisesti
kunnan, kuntapalvelujen ja
niiden ammattihenkilöiden
toteuttamana

- kehittää kunnan kannalta toimi-
via hyvinvointi-indikaattoreita

Stakes.
Tutkimusprofessori
Matti Rimpelä,
puh. (09) 3967 2187
matti.rimpela@stakes.fi

Varhaisen vuorovaiku-
tuksen tukeminen
perustason työssä

- lasten neuvoloiden työntekijöi-
den asiantuntemuksen lisäämi-
nen lasten psykososiaalisen
kehityksen tukemisessa

- neuvolaikäisten lasten kehi-
tyksen tukeminen lastenneu-
voloissa

- lasten häiriöiden ennaltaehkäi-
sy vanhemmuutta tukemalla

STM, Stakes.
Kehittämispäällikkö
Tytti Solantaus,
puh. (09) 3967 2625,
Stakes,
tytti.solantaus@stakes.fi

Toimiva Perhe - tuottaa ja implementoida ter-
veydenhuollon käyttöön näyt-
töön perustuvia menetelmiä
psyykkisesti sairaiden van-
hempien perheiden tukemi-
seksi ja lasten häiriöiden en-
naltaehkäisemiseksi

- rakentaa siltoja lasten ja ai-
kuisten mielenterveyspalvelu-
jen välille

- vahvistaa ennaltaehkäisevää
työotetta psykiatriassa

STM, Suomen Akatemia,
Stakes.
Kehittämispäällikkö
Tytti Solantaus,
puh. (09) 3967 2625,
Stakes,
tytti.solantaus@stakes.fi
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Terveyden edistämisen
kuntastrategiat
1998–2004

ESIMERKKEJÄ SUOMEN KUNTALIITON HANKKEISTA

STM, Stakes, Suomen
Kuntaliitto.
Projektitutkija
Hannele Häkkinen,
Suomen Kuntaliitto,
puh. (09) 771 2429,
hannele.hakkinen
@kuntaliitto.fi

Ohjelma Tavoitteet Toimijat

- saada terveyden ja hyvin-
voinnin edistäminen osaksi
kuntastrategiaa

Stakes.Projektipäällikkö
Kerttu Perttilä,
puh. (09) 3967 2318,
kerttu.perttila@stakes.fi

Ohjelma Tavoitteet Toimijat

Ehkäisevät kotikäynnit
vanhuksille 2000–2003

- tukea vanhuksen kotona
selviytymistä mahdollisim-
man pitkään

- lisätä vanhusten turvallisuu-
dentunnetta tarjoamalla
enemmän tietoa kunnan
palveluista ja henkilöistä

- auttaa kuntia varautumaan
tulevaisuuteen ja ennakoi-
maan tulevia palvelutarpeita

Ikääntymisen jatkohanke
– Ota tulevaisuus
omiin käsiisi 2003–2004

- selvittää ikääntyvien kunta-
laisten asumiseen, vapaa-
aikaan ja palveluihin liittyviä
valintoja, niiden taustalla
olevia tekijöitä ja sitä, miten
valintoihin voidaan vaikuttaa
erityisesti rakennettavan
ympäristön näkökulmasta

Suomen Kuntaliitto.
Yliarkkitehti Ritva Laine,
puh. (09) 771 2490,
ritva.laine@kuntaliitto.fi

Terveydenhuollon
toimivuus 2001–2004

- tukea STM:n kansallista han-
ketta terveydenhuollon tule-
vaisuuden turvaamiseksi

- kehittää ja kokeilla uusia
perusterveydenhuollon pal-
velujen järjestämistapoja

- etsiä keinoja henkilöstöpu-
lasta tms. syystä johtuvaan
esteeseen kuntien peruster-
veydenhuollon palvelujen
järjestämisessä

Suomen Kuntaliitto.
Vt. yksikön päällikkö
Rolf Eriksson,
puh. (09) 771 2272
rolf.eriksson@kuntaliitto.fi

Vammaispalvelujen
selvityshanke

- kaikkiin kuntiin suunnatta-
van kyselyn avulla selvittää
vammaispalvelulain sovelta-
mista eri puolilla maata ja
saada kokonaiskuva palvelu-
jen laajuudesta, kustannuk-
sista, kohdentumisesta eri
ikäryhmiin sekä palvelujen
sijoittumisesta suhteessa
muihin sosiaali- ja terveys-
palveluihin

Suomen Kuntaliitto, STM.
Hankkeen valvoja
ylitarkastaja
Anne-Mari Raassina, STM,
puh. (09) 160 73841
Julkaisu valmistunut.
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Ikääntymisen
huomioonottaminen
yhdyskuntien
suunnittelussa
ja rakentamisessa
2001–2005

Ohjelma Tavoitteet Toimijat

- ikääntymisen kannalta kes-
keisten yhdyskuntien suun-
nittelua ja toteuttamista
koskevien asioiden esille
nostaminen ja yhteistyön
ongelmien analysointi

Suomen Kuntaliitto.
Yliarkkitehti Ritva Laine,
puh. (09) 771 2490,
ritva.laine@kuntaliitto.fi

Vanhuspoliittiset
strategiat (2002–2003)

- turvata ikääntyneen väestön
hyvinvointi ja palvelut edistä-
mällä vanhuspoliittisten stra-
tegioiden laadintaa, toteutus-
ta ja arviointia kunnissa sekä
koota esimerkkejä hyvistä
käytännöistä ja menetelmistä
strategiatyön tueksi

Suomen Kuntaliitto.
Erityisasiantuntija
Eevaliisa Virnes,
puh. (09) 771 2364
eevaliisa.virnes@kuntaliitto.fi

ESIMERKKEJÄ JÄRJESTÖJEN HANKKEISTA

Ohjelma Tavoitteet Toimijat

Geriatrisen
kuntoutuksen hanke
www.vanhustyon-
keskusliitto.fi

- selvittää geriatrisen kuntou-
tuksen vaikuttavuutta ja
kehittää toimintamalleja
toimintakyvyn ylläpitämisek-
si sekä arvioida mallien toi-
mivuutta ja taloudellisuutta

- projektin osa-alueet:
1) vanhusten yksinäisyys ja

sen lievittäminen
2) iäkkäiden omaishoitajien

jaksamisen tukeminen
3) järjestöjen rooli palvelu-

jen täydentäjinä kuntou-
tuksen ja hoidon solmu-
kohdissa

Vanhustyön keskusliitto.
Tutkimusjohtaja LKT,
geriatrian erikoislääkäri
Kaisu Pitkälä,
puh. 050 338 5546

Elli – ikäihmisten
elpymisprojekti
2001–2004

- tukea masennusoireista tai
tavallista syvemmästä apeu-
desta kärsiviä kotona asuvia
ikäihmisiä

Huoltoliitto ry, Vanhustyön
keskusliitto, RAY, 18 eri
kuntaa.
Projektisihteeri
Hannele Tverin,
puh. (09) 4342 6414,
gsm 050 589 7574,
hannele.tverin@huoltoliitto.fi
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Ohjelma Tavoitteet Toimijat

Ikäihmisten kuntoutus-
neuvolaprojekti
2000–2004

- ikääntyneiden ja ikääntyvien
vammaisten kotona asumi-
sen edellytysten parantami-
nen, kotona selviytymisen
tukeminen ja aktiiviseen
elämään tukevan ja ohjaavan
toiminnan luominen

Kuntoutuksen edistämisyh-
distys ry, Helsinki, Kajaani,
Mikkeli, Pieksämäen seutu
ja Tornio, RAY.
Projektipäällikkö
Oili Harri-Lehtonen
puh. (09) 7527 5172,
gsm 040 549 8842
oili.harri-lehtonen
@kuntoutukseney.fi

Sydänten kosketus
-kampanja 2002–2004
www.sydanliitto.fi

- lisätä hoitolaitoksissa tai
kotona yksin olevien ikäih-
misten arvostusta ja heistä
välittämistä sekä parantaa
sydänterveyttä

Suomen Sydänliitto ry.
Yhteyspäällikkö
Teppo Köntti,
puh. (09) 752 7521,
teppo.kontti@sydanliitto.fi

Kotoutuva perhe
projekti 2001–2004

- tukea maahanmuuttajaper-
heiden kotoutumista ja lisätä
monikulttuurista vuorovai-
kutusta

- vahvistaa maahanmuuttaja-
perheiden omaa elämänhal-
lintaa

Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitto ry, RAY.
Projektipäällikkö
Minna Lähteenmäki, MLL,
puh. (09) 3481 1604,
minna.lahteenmaki@mll.fi

2. ESTETÄÄN ONGELMAT AJOISSA

VALTAKUNNALLISIA HANKKEITA, OHJELMIA JA PROJEKTEJA

Ohjelma Tavoitteet Toimijat

Ehkäisevän sosiaalipoli-
tiikan kuntastrategiat

- parantaa ehkäisevän ja edis-
tävän sosiaalipolitiikan pai-
kallisten ja alueellisten toi-
mintamallien syntymistä,
kehittämistä ja leviämistä

- tuottaa tietoa ehkäisevistä ja
edistävistä politiikoista ja
hyvinvointiin liittyvistä ris-
keistä

Stakes.
Projektipäällikkö
Marja Pajukoski,
puh. (09) 3967 2119,
marja.pajukoski@stakes.fi

Ehkäisevän päihdetyön
kehittäminen ja kunta-
strategia
www.stakes.fi/neuvoa-
antavat

- lisätä kunnan työntekijöiden
edellytyksiä ehkäistä ja vä-
hentää päihdehaittoja kun-
nassa

- kehittää laadukasta ehkäise-
vää päihdetyötä, mm. päih-
devalistuksen kriteereitä

Stakes.
Kehittämis- ja ryhmäpääl-
likkö Saini Mustalampi,
puh. (09) 3967 2188,
saini.mustalampi@stakes.fi
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Ehkäisevän päihdetyön
yhdyshenkilöverkoston
kehittäminen
www.stakes.fi/neuvoa-
antavat

Ohjelma Tavoitteet Toimijat

- ehkäisevän päihdetyön am-
mattiosaamisen kehittäminen

- ehkäisevän päihdetyön pai-
kallisen ja alueellisen man-
daatin vahvistaminen

Stakes.
Suunnittelija
Pia Romppanen,
puh. (09) 3967 2691,
pia.romppanen@stakes.fi

Kuntouttavan ja
työllistävän sosiaalityön
hanke – Vieteri
käynnissä 2000–2003

- ehkäistä syrjäytymistä erilai-
sin tukitoimenpitein, uuden-
laisen tuki- ja toimintaver-
koston luominen ja yksilölli-
nen asiakastyö

- kohderyhmän osallistuminen
koulutukseen ja työkokeilui-
hin tavoitteena työllistyminen
vapaille työmarkkinoille

Euroopan aluekehitysra-
hasto (EAKR), Euroopan
sosiaalirahasto (ESR), STM,
Karstulan kunta.
Anna-Maija Oikari,
puh. 040 700 8974

EU:n Daphne-ohjelma
2002–2003 / omarahoi-
tusosuuden tukeminen.
(ohjelma jatkuu nimik-
keellä EU:n Daphne II
2004–2008)
www.europa.eu.int/
comm/justice_home/
funding/daphne/
funding_daphne_en.htm#

- tukea lapsiin, nuoriin ja nai-
siin kohdistuvan väkivallan
torjuntaa myöntämällä ra-
hoitusta yksityisille tai julki-
sille organisaatioille tai lai-
toksille

EU, STM, organisaatiot.
Ylitarkastaja
Sari Karhinen, STM,
puh. (09) 160 73246,
sari.karhinen@stm.vn.fi

Terveys 2015 -kansan-
terveysohjelma
www.terveys2015.fi

- lasten ja nuorten hyvinvoin-
nin lisääminen, terveydenti-
lan parantaminen ja turvat-
tomuuteen liittyvien oirei-
den ja sairauksien vähentä-
minen

- nuorten tupakoinnin vähen-
täminen sekä alkoholin ja
huumeiden käyttöön liittyvi-
en terveysongelmien  asian-
tuntevampi hoitaminen

- nuorten aikuisten miesten
tapaturmaisen ja väkivaltai-
sen kuolleisuuden alentami-
nen

- työikäisten työ- ja toiminta-
kyvyn sekä työelämän olo-
suhteiden kehittäminen
siten, että ne osaltaan mah-
dollistavat työelämässä jak-
samisen pidempään

- yli 75-vuotiaiden keskimää-
räisen toimintakyvyn para-
nemisen edistäminen

- suomalaisten odotettavissa
olevan terveenä elämisen

STM.
Neuvottelukunnan
pääsihteeri, ylitarkastaja
Taru Koivisto,
puh. (09) 160 73166
terveys2015@stm.vn.fi
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ajan pidentäminen keski-
määrin 2 vuodella  vuoden
2000 tasoon verrattuna

- suomalaisten tyytyväisyyden
säilyttäminen vähintään
nykyisellä tasolla terveyspal-
veluiden saatavuuteen, toi-
mivuuteen sekä kokemuk-
siin terveydentilan ja ympä-
ristön vaikutuksesta omaan
terveyteen

- eriarvoisuuden vähentämi-
nen ja heikoimmassa ase-
massa olevien väestöryhmi-
en hyvinvoinnin ja suhteelli-
sen aseman parantaminen,
jolloin tavoitteena sukupuol-
ten, eri koulutusryhmien ja
ammattiryhmien välisten
kuolleisuuserojen pienentä-
minen viidenneksellä

Valtioneuvoston
periaatepäätös
alkoholipolitiikan
linjauksista 9.10.2003

- alkoholista aiheutuvien
haittojen vähentäminen:
• lasten ja perheiden

hyvinvoinnille aiheutuvien
haittojen vähentäminen

• riskikäytön ja siitä
aiheutuvien haittojen
vähentäminen

• kokonaiskulutuksen
kääntäminen laskuun

- valtuuttaa valmistelemaan
Alkoholiohjelma 2004–2007

STM.
Hallitusneuvos
Ismo Tuominen
puh. (09) 1607 4018,
ylitarkastaja
Kari Haavisto
puh. (09) 1607 4177

Kansallisen köyhyyden
ja syrjäytymisen
vastainen toiminta-
suunnitelma 2002–2003

- nostaa esille köyhyyden ja
syrjäytymisen kannalta tär-
keitä teemoja ja ongelma-
alueita

- syrjäytymisen ehkäisy ja
katkaisu

- seurata ja hyödyntää mui-
den EU-maiden vastaavia
ohjelmia

STM, OPM, TM, YM, VM,
Stakes, Tilastokeskus,
Suomen Kuntaliitto,
Kirkkohallitus, järjestöt
ja säätiöt.
Ylitarkastaja
Markus Seppelin, STM,
puh. (09) 160 73828,
markus.seppelin@stm.vn.fi
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Yhteistyöllä
vastuulliseen alkoholin
myyntiin ja anniskeluun

Ohjelma Tavoitteet Toimijat

- Kangasalan, Tampereen ja
Valkeakosken alueilla toteu-
tettavan pilottihankkeen
avulla selvittää kunnan roo-
lia alkoholin anniskeluun ja
vähittäismyyntiin liittyvissä
kysymyksissä sekä kehittää
alkoholin anniskelun ja vä-
hittäismyynnin valvontaa ja
alkoholielinkeinon toimintaa
osaksi kunnan ehkäisevää
päihdetyötä

STM, Länsi-Suomen läänin-
hallitus, sosiaali- ja terveys-
osasto.
Ylitarkastaja
Kari Haavisto
Puh. (09) 160 74177
kari.haavisto@stm.vn.fi

Erityispäivähoidon
kehittäminen EriNet
1.6.2002–31.12.2003

- laatia erityispäivähoidon
opas ja tuottaa sitä täydentä-
vää Internetistä saatavaa
tietoa

- luoda erityispäivähoidon
alueellinen yhteistyöverkosto
ja siihen liittyen tukea valta-
kunnallista yhteistyöverkos-
toa erityiskasvatuksessa

STM, Stakes.
Projektipäällikkö
Liisa Heinämäki, Stakes,
puh. (09) 3967 2215,
liisa.heinamaki@stakes.fi
(opas valmistuu vuoden-
vaihteessa, alueelliset yh-
teistyöverkostot on luotu)

Pitkäaikaissairaiden ja
vammaisten lasten
palveluohjaus
2001–2003

- selvittää ja kehittää hyviä
käytäntöjä pitkäaikaissairai-
den ja vammaisten lasten
palveluohjaukseen kunnissa
2001–2002

- hankkeessa kokeillaan eri
puolilla Suomea palveluoh-
jauksen toimintamalleja,
jotka sallivat paikallisten
näkemysten huomioon otta-
misen

- painotetaan yhteistyötä kun-
nan sosiaali- ja terveyden-
huollon, kunnan muiden
hallintokuntien, Kelan pai-
kallistoimistojen ja kolman-
nen sektorin toimijoiden
kanssa

STM, Stakes.
Hankkeen valvoja
Aini Kimpimäki, STM,
puh. (09) 1607 4133,
aini.kimpimaki@stm.vn.fi

Huumausaineiden
käyttäjien hoitoon
liittyvän koulutuksen
kehittäminen
2002–2003

- huumeiden käytön ehkäisy
ja hoito

- päihteiden käytön ehkäisy ja
hoito

- palvelujen kehittäminen ja
tuottaminen

A-klinikkasäätiö, STM,
Stakes, Suomen Kuntaliitto,
Irti Huumeista ry, Myllyhoi-
toyhdistys, Sininauhaliitto,
Tyynelän kehittämiskeskus,
Helsingin diakonialaitos.
Maria Inkinen,
A-klinikkasäätiö,
puh. (09) 6220 2956,
maria.inkinen@a-klinikka.fi
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Sosiaalihuollon tehtävä-
ja ammattirakenteen
kehittämis- eli
STEAM-projekti
1.3.2001–28.2.2004

- löytää sosiaalityöntekijöiden
ja sosiaalialan ammattikor-
keakoulututkinnon suoritta-
neiden välisiä uusia työ- ja
toimintakäytäntöjä ja turvata
sosiaalityöntekijöiden työpa-
nos vaativaan sosiaalityöhön

STM.
Projektipäällikkö
Elina Jauhiainen,
STEAM-projekti,
elina.jauhiainen@kuopio.fi,
gsm 044 7187913

Varhainen puuttuminen
-projekti 2001–2005

- ehkäistä lasten ja nuorten
syrjäytyminen

- ongelmiin puuttumista hait-
taavien tabujen murtaminen
eli kulttuurinen muutos,
jossa auttaminen ja ongel-
miin puuttuminen on hy-
väksyttyä

- korostaa yhteisöllisyyttä
jayhteisvastuuta lapsista ja
nuorista

- kehittää ammattihenkilöstön
käyttöön varhaisen puuttu-
misen menetelmiä

STM, Stakes, Lastensuoje-
lun keskusliitto, A-klinikka-
säätiö, Suomen mielenter-
veysseura, RAY.
Sami Lahdensuo, Lasten-
suojelun keskusliitto,
puh. (09) 329 6011
sami.lahdensuo@lskl.fi

Nuorten kuntoutusko-
keilu (15–17-vuotiaille
nuorille)

- ehkäistä kokeiluun osallistu-
vien nuorten syrjäytymistä
tai katkaista heidän syrjäyty-
miskierteensä

- kehittää ja levittää hyviä yh-
teistyö- ja toimintamalleja,
joissa kunnan tarjoamat
palvelut ja Kelan kuntoutus-
kokeilun mahdollisuudet
yhdistetään

STM, Kansaneläkelaitos ja
kunnat.
Suunnittelija
Tuula Ahlgren, Kela,
puh. 020 434 3284
tuula.ahlgren@kela.fi

Neuvolatoiminnan
asiantuntijatyöryhmä
2002–2003

- edistää alle kouluikäisten
lasten ja heidän perheidensä
terveyttä sekä ehkäistä las-
ten terveyden vaarantumista

- kehittää neuvolan toiminta-
edellytyksiä, sisältöä, seuran-
taa ja arviointia sekä yhteis-
työtä eri sidosryhmien kanssa

- vahvistaa lastenneuvolatoi-
minnan asemaa lapsiperhei-
den tukena

STM, OPM, Suomen Kunta-
liitto, MLL, lääninhallitus,
Lastensuojelun keskusliitto,
Väestöliitto, terveyskeskuk-
set, yliopistot ja ammatti-
korkeakoulut.
Ylitarkastaja
Marjaana Pelkonen, STM,
puh.(09) 160 74036,
marjaana.pelkonen@stm.vn.fi

Ehkäisevää huumetyötä
nuorten työpajoilla
-projekti

- parantaa työpajatoiminnan
valmiuksia käsitellä huume-
asioita

- tehdä esityksiä ja suosituksia
nuorten huumausaineiden
käytön ja niiden aiheuttami-
en haittojen vähentämiseksi

OPM, STM, Stakes, Opetus-
hallitus, nuorisoasiainkes-
kukset, työpajat, säätiöt.
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Kouluterveyskysely
www.stakes.fi/kouluter-
veys

- tukee nuorten terveyttä ja
hyvinvointia edistävää työtä,
erityisesti koulujen oppilas-
huollon ja kouluterveyden-
huollon kehittämistä

Stakes.
Matti Rimpelä,
puh. (09) 3967 2187,
Minna Räsänen,
puh. (09) 3967 2636

Kouluterveydenhuollon
laatusuositukset 2003

- korvata laadukkaan koulu-
terveydenhuollon toiminnal-
liset ja rakenteelliset tekijät

- varmistaa toimivan kouluter-
veydenhuollon tarvitsemat
voimavarat ja toimintaedel-
lytykset

- selvittää eri tahojen oikeuk-
sia ja vastuuta koulutervey-
denhuollon palveluista

STM, Stakes,  Suomen
Kuntaliitto.
Ylitarkastaja
Maire Kolimaa, STM,
puh. (09) 1607 4138,
maire.kolimaa@stm.vn.fi

Hyvinvointi koulussa
-hanke

- kehitetään työkaluja koulu-
yhteisön hyvinvoinnin ku-
vaamiseen

- kartoittaa kouluyhteisössä
hyvinvoinnin vahvuuksia ja
siihen vaikuttavia tekijöitä
(mm. työolot, ilmapiiri, fyysi-
nen ympäristö, työprosessit,
työkyky, vuorovaikutus, eri-
tyispalvelujen tarve) teema-
seula-menetelmää käyttäen

- etsiä ja tehdä tunnetuksi
hyvinvointia parantavia työ-
ja toimintakäytäntöjä

- kehittää välineitä ja menetel-
miä hyvinvointikysymysten
kuvaamiseen ja käsittelemi-
seen kouluyhteisössä

- luoda toimiva hyvinvointi
koulussa -verkosto, joka
tukee koulujen välistä ver-
taisoppimista ja -arviointia

Hankkeeseen osallistuu
yhteensä 21 koulua 8 Terve
Kunta -verkoston kunnas-
ta. Toimijoita ovat opettajat,
oppilaat, oppilashuolto-
henkilöstö ja vanhemmat.
Stakesissa hanketta koske-
viin sisällöllisiin kysymyk-
siin vastaa kehittämispääl-
likkö Kerttu Perttilä,
puh. (09) 3967 2318.
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ESIMERKKEJÄ SUOMEN KUNTALIITON HANKKEISTA

HARAVA – ylikunnallis-
ten/maakunnallisten
yhteistoiminta- ja
monituottajamallien
luominen lasten ja
nuorten psyko-sosiaa-
listen ja lastensuojelun
palvelujen järjestämi-
seen 2000–2004
www.harava.net

- kehittää lasten ja nuorten
psykososiaalisia palveluja ja
palvelukäytäntöjen toiminta-
tapoja

- pyritään löytämään keinoja,
jotka tasapainottavat palve-
lutarpeiden ja voimavarojen
välistä ristiriitaa

Lastensuojelun Keskusliitto,
Suomen Kuntaliitto, lasten-
suojelualan järjestöt, kol-
men maakuntapilottien
alueiden kunnat, maakun-
tien liitot, sairaanhoitopiirit,
lastensuojelun- ja erityis-
huollon kuntayhtymät,
läänit.
Johtava projektipäällikkö
Sirkka Rousu,
Suomen Kuntaliitto,
puh. (09) 771 2610,
sirkka.rousu@kuntaliitto.fi

Syrjinnän estäminen
paikallisella tasolla
2002–2004

- kehittää vuoropuhelua syr-
jintää kohtaavien ryhmien ja
paikallisviranomaisten välillä

- yhteisten mekanismien ke-
hittäminen syrjinnän tunnis-
tamiseksi, ehkäisemiseksi ja
vastustamiseksi

Suomen Kuntaliitto, TM.
Neuvotteleva lakimies
Antero Jaakkola,
Suomen Kuntaliitto,
puh. (09) 771 2671,
antero.jaakkola@kuntaliitto.fi

Kasvatus tulevaisuuteen
2001–2005

- kehittää uusia yhteisöllisiä ja
toimivia kasvatuskäytäntöjä

- edistää alueen hyvinvointia
ja vähentää nuorten syrjäy-
tymistä, ilkivaltaa ja erityis-
toimenpiteiden tarvetta

- vahvistaa vanhemmuutta
tukemalla vanhempien kas-
vatustyötä

Suomen Kuntaliitto,
25 pilottikuntaa.
Projektivastaava
Pirjo Salminen,
puh. (09) 771 2665,
pirjo.salminen@kuntaliitto.fi

Eläköön lapset – lapsi-
politiikan suunta
2000–2015

- varmistaa lapsille turvallinen
lapsuus (protection)

- huolehtia lapsuuden voima-
varoista (provision)

- edistää lapsen mahdollisuut-
ta toimia aktiivisena osallis-
tuvana kuntalaisena (partici-
pation)

Suomen Kuntaliitto.
Yhteyshenkilö
Auli Paavola,
Lastensuojelun
keskusliitto,
puh.(09) 329 60217
auli.paavola@lskl.fi



78

ESIMERKKEJÄ JÄRJESTÖJEN HANKKEISTA

Ohjelma Tavoitteet Toimijat

Vauvavoimaa
– perheiden
voimavaraistaminen
neuvolatyön kautta
2002–2004

- luoda neuvolatyöhön malli,
jolla lisätään asiakasperheen
voimavaroja vanhemmuu-
teen kasvamisessa, arkielä-
män hallinnassa ja elämän-
tapamuutoksissa (päihteet ja
tupakka)

Suomen
Elämäntapaliitto ry.
Tuulikki Matero,
puh. (09) 4132 1111

ASK – EU-rahoitteinen
yhteistyöprojekti
2001–2003

- kehitetään menetelmiä
nuorten ehkäisevään päih-
detyöhön

- tuottaa kolme koulutusoh-
jelmaa, joista kaksi nuorille
ja yksi aikuisille

Mannerheimin lastensuo-
jeluliitto ry, AID (Espanja),
Protasi (Kreikka).
Suunnittelija
Niina Lindström, MLL,
puh. (09) 3481 1447,
niina.lindstrom@mll.fi

Nuorten huumeiden
käytön ehkäiseminen
kasvatuksellisten
pienryhmien avulla
2002–2004

- vaikutetaan sekä niihin oppi-
laisiin, joilla ei ole huumeko-
kemuksia että huumeita jo
kokeilleisiin ja käyttäviin
oppilaisiin

- huumeita kokeilleista ja
käyttävistä oppilaista muo-
dostetaan pienryhmiä, joi-
den työskentelymenetelmä-
nä käytetään kohtaamispe-
dagogiikkaa, jonka avulla
nuori ohjataan kohtaamaan
huumeiden käytön ongel-
mallisuus ja seuraukset

Non Fighting Generation ry,
koulut ja Youth Against
Drugs ry.
Toiminnanjohtaja
Timo Purjo,
puh. 0400-607 792,
timo.purjo@nonfighting.fi

Arvojen ja valintojen
viidakko 2001–2005
(kokeilualueina Lohja ja
Kouvola)

- pyrkiä vaikuttamaan nuor-
ten päihteidenkäyttöön ar-
vokasvatuksen keinoin

Mannerheimin
lastensuojeluliitto ry.
Suunnittelija
Pirkko Sassi,
puh. (09) 3481 1395,
pirkko.sassi@mll.fi

Keinot käyttöön arjen
areenoilla 2003–2006

- täydentää asumisen tukitoi-
mintaa katkaisemalla tuetta-
vien syrjäytymistä, ehkäise-
mällä irrallisuuden tunnetta
ja psyykkistä ja sosiaalista
kodittomuutta

- projektin tuloksista tuote-
taan käsikirja palvelemaan
eri toimijoiden tarpeita

Suomen
Mielenterveysseura ry.
Projektikoordinaattori
Hannele Lehtonen,
puh. (09) 6155 1705,
hannele.lehtonen@
mielenterveysseura.fi
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Extreme-EU-hanke
2002–2003

- tuottaa ihmisten omaa ko-
kemustietoa hyvinvoinnin
vajeesta

- kehittää pysyvä  tiedon tuot-
tamisen väline kokemus- ja
kansalaistiedon keräämiseksi

Sosiaali- ja terveysturvan
keskusliitto ry, EAPN-Fin,
Jyväskylän yliopisto,
Stakes. Kumppanit mm.
NIZW (Hollanti) CAIO
(Ranska).
Projektikoordinaattori
Marja Vuorinen,
puh. (09) 7747 2215,
marja.vuorinen@stkl.fi

3.  PARANNETAAN PALVELUJEN TOIMIVUUTTA

VALTAKUNNALLISIA HANKKEITA, OHJELMIA JA PROJEKTEJA

Ohjelma Tavoitteet Toimijat

Sosiaalialan
kehittämishanke

- turvata sosiaalipalvelujen
saaminen ja laatu

- uudistaa palvelurakenteita ja
toimintoja

- kehittää henkilöstön osaa-
mista ja työoloja

- turvata sosiaalialan pitkäjän-
teinen kehittäminen Hyvin-
vointi 2015 -ohjelmalla

STM, muut ministeriöt,
Stakes, Suomen Kuntaliitto,
lääninhallitukset, sosiaali-
alan osaamiskeskukset,
järjestöt ja kunnat.
Yhteyshenkilö
Saila Nummikoski, STM,
puh. (09) 160 74345,
saila.nummikoski@stm.vn.fi

Kansallinen  terveyden-
huollonhanke
www.terveyshanke.fi

- tavoitteena on turvata väes-
tön terveystarpeista lähtevä
hoidon saatavuus ja korkea
laatu maan eri osissa riippu-
matta hoitoa tarvitsevan
maksukyvystä

- terveyspalveluja kehitetään
kuntien ja valtion yhteistyö-
nä niin, että järjestöjen ja
yksityisen sektorin toiminta
huomioidaan

STM on asettanut hank-
keelle johtoryhmän, jonka
puheenjohtajana on kans-
liapäällikkö Markku Lehto.
Johtoryhmän lisäksi on
asetettu laajapohjainen
asiantuntijoista koostuva
seurantaryhmä. Kentälle on
luotu alueellinen yhteistyö-
verkosto, lääninhallituksissa
on alueelliset yhteistyöryh-
mät ja tukihenkilöt. Hank-
keesta vastaa STM:n osasto-
päällikkö Kimmo Leppo,
puh. (09) 160 73803

Mielekäs elämä
-ohjelma 1998–2002
www.stakes.fi/mielekas

- parantaa kansalaisten mah-
dollisuuksia elää mielekästä
elämää

- edistää kansalaisten pärjää-
mistä omissa yhteisöissään
ja yhteiskunnassa

- erityiskohteina ovat ihmiset,
joilla on mielenterveysongel-
mia tai niiden uhka olemassa

STM ja muut ministeriöt,
Stakes, Suomen kuntaliitto,
lääninhallitukset, järjestöt,
kunnat, yliopistot.
Projektipäällikkö
Irma Kiikkala, Stakes,
puh. (09) 3967 2337,
irma.kiikkala@stakes.fi
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Sosiaali- ja terveyden-
huollon tietouudistus
2005

Käypä hoito -projekti

Ohjelma Tavoitteet Toimijat

- sosiaali- ja terveysministeri-
ön ja sen hallinnonalan tie-
tovarannoista koostuvan
tietojärjestelmän käyttöönot-
to vuoden 2005 alusta

- järjestelmän tulee ottaa huo-
mioon uudet tietotarpeet,
tietoteknologian tuomat
mahdollisuudet ja tietosuo-
jamääräykset

STM, Stakes, KTL, Työterve-
yslaitos, Kela, tilastokeskus,
TEO, YTY ry.
Finanssisihteeri
Tiina Heino, STM,
puh. (09)160 73835,
tiina.heino@stm.vn.fi

Verkostoituvat erityis-
palvelut -hanke (VEP)
III-vaihe 2002–2003

- seudullisen ja alueellisen
yhteistyön keinoin turvata
sosiaalihuollon erityispalve-
luiden saatavuus kaikissa
kunnissa

- seudullisen yhteistyö- ja
sopimuskäytäntömenettely-
jen kehittäminen

- asiantuntijoiden verkostoitu-
misen  tukeminen

- VEP:ssä tehty työ siirtyy
osaksi sosiaalialan osaamis-
keskustoimintaa

STM, OPM, Stakes, Suomen
Kuntaliitto, lääninhallituk-
set, RAY, kunnat, järjestöt.
Erikoistutkija
Pirjo Marjamäki, STM,
puh. (09) 160 73228,
pirjo.marjamaki@stm.vn.fi

Sosiaali- ja terveysalan
tietoteknologiakehitys
2001–2003

- edistää laadukkaiden, asia-
kaslähtöisten sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelujen
kehittymistä maassamme
tietoteknologian avulla

- edistää saumattomien palve-
lujen toteutumista luonteval-
la ja tietoturvallisella tavalla

STM, SM, Stakes, Suomen
Kuntaliitto, KTL, Työterveys-
laitos, lääninhallitukset,
sosiaalialan osaamiskeskuk-
set, Duodecim, Lääkelaitos,
kunnat, sairaalat, säätiöt.
Projektipäällikkö
Ralf Ekebom, STM,
puh. (09) 160 73764,
ralf.ekebom@stm.vn.fi

Dementiahoidon
laadun arviointi asiak-
kaan näkökulmasta
2002–2005

- dementiahoidon laadun pa-
rantaminen vuosina 2002–
2005 valtakunnallisesti siten,
että kertyvistä kokemuksista
kootaan opas DCM-mene-
telmän käytölle ja käytön
koulutukselle Suomessa

Stakes, STM.
Päivi Topo, Stakes,
paivi.topo@stakes.fi,
Ylitarkastaja
Viveca Arrhenius, STM,
puh. (09) 1607 4135,
viveca.arrhenius@stm.vn.fi

- laatia valtakunnallisia hoito-
suosituksia, joiden avulla
voidaan parantaa hoidon
laatua ja vähentää hoitokäy-
täntöjen vaihtelua

Duodecim, STM, Stakes,
Sairaanhoitajaliitto, sairaan-
hoitopiirit, sairaalat, terveys-
keskukset.
Käypä hoito -sihteeri
Marjo Lepistö, Duodecim,
puh. (09) 6188 5215,
marjo.lepisto@duodecim.fi
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Kuntien mielenterveys-
työn kehittäminen
2001–2003

- kokoaa yhteen kaikkiaan kol-
me osahanketta:

1) mielenterveystyön laatu-
kriteereiden valmistelu-
hanke

2) kuntien mielenterveys-
työn kehittäminen

3) mielenterveysongelmien
ehkäisyä, kriisityötä ja
itsemurhien ehkäisyä
koskevan nykytyön arvi-
ointi- ja kehittämispro-
jekti

Stakes, Kuntaliitto.
Kehittämispäällikkö
Maila Upanne,
puh. (09) 3967 2121,
maila.upanne@stakes.fi

VALOA – Varhaiskasva-
tuksen laatuhanke
2000–2003
VALOA!-jatkohanke
2003–2005
www.stakes.fi/varttua/
tietotori/laatu/valoa/
index.htm

- selkiyttää ja edistää varhais-
kasvatuksen laadunhallintaa
ja ohjausta

- valtakunnallisesti selvitetään
kuntien nykytilaa laadunhal-
linnan ja ohjauksen suhteen

- paikallisella ja alueellisella
tasolla edistetään kuntien
varhaiskasvatuksen kehittä-
mistoimintaa, verkostoitu-
mista ja laatutyötä

STM, Stakes.
Projektipäällikkö
Risto Ruokolainen,
Stakes,
puh. (09) 3967 2155,
risto.ruokolainen@stakes.fi.
Ylitarkastaja
Kirsi Alila, STM,
puh. (09) 1607 4393,
kirsi.alila@stm.vn.fi

Sosiaalihuollon
ekonsultaatiohanke
www.stakes.fi/ekonsul-
taatio

- tuo alan ammattitietoa ja
erityisasiantuntemusta sosi-
aalityöntekijöiden ja muiden
sosiaalityöhön osallistuvien
ammattilaisten saataville
nykyistä helpommin ja laa-
jemmin

- kehittää konsultaatiopalvelu-
ja ja konsultaatiopalvelujär-
jestelmää

- kokoaa sosiaalihuollon val-
takunnalliseen verkkoport-
taaliin tietoja, ohjeita, suosi-
tuksia ja hyvien toimintata-
pojen malleja

- rakentaa sosiaalihuollon
tietopankkeja

- parantaa työntekijöiden
mahdollisuuksia keskinäi-
seen verkottumiseen ja ver-
taistukeen ja

- kehittää tietoa hyödyntäviä
työkäytäntöjä

STM, Stakes.
Projektin johtaja
kehittämispäällikkö
Ani Kajander, Stakes, puh.
(09) 3967 2672,
ani.kajander@stakes.fi
(hanke toimii tiiviissä yh-
teistyössä sosiaalialan
osaamiskeskusten ja STM:n
Verkostoituvat erityispalve-
lut hankkeen kanssa)
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Päihdepalvelututkimus
2001–2004

- edistää hyvinvointia ja
terveyttä

- kehittää päihdepalveluraken-
netta

Stakes.
Tutkija Yrjö Nuorvala,
puh. (09) 3967 2143,
yrjo.nuorvala@stakes.fi

Mielenterveyttä perus-
palveluissa
- Pääsky-ohjelma
http://www.stakes.fi/
paasky

- pyrkiä parantamaan perus-
palvelujen henkilöstön mie-
lenterveystyöhön ja mielen-
terveyden edistämiseen liit-
tyviä toimintaedellytyksiä ja
taitoja

Stakes.
Kehittämispäällikkö
Irma Kiikkala,
puh. (09) 3967 2337,
irma.kiikkala@stakes.fi

Pitkäaikaishoidon laatu,
vaikuttavuus ja tuotta-
vuus (RAI) 1994–2004

- arvioida RAI-mittarilla van-
husten pitkäaikaishoidon
laatua, vaikuttavuutta, tuot-
tavuutta ja kustannusvaikut-
tavuutta

Stakes.
Erikoistutkija Anja Noro,
puh. (09) 3967 2253,
anja.noro@stakes.fi

Ikääntyminen, terveys
ja teknologia

- tuottaa tietoa teknisten lait-
teiden ja niihin liittyvien
palveluiden mahdollisuuk-
sista edistää ikääntyneiden
terveyttä ja tukea itsenäistä
suoriutumista arkipäivästä

Stakes.
Erikoistutkija
Päivi Topo,
puh. (09) 3967 2108,
paivi.topo@stakes.fi

ESIMERKKEJÄ SUOMEN KUNTALIITON HANKKEISTA

Ohjelma Tavoitteet Toimijat

Peruspalveluiden
arviointihanke
Toteutetaan 2003

- vahvistaa sekä paikallisen
että valtakunnan tason pe-
ruspalveluiden kokonaistoi-
mivuutta

Suomen Kuntaliitto.
Kehityspäällikkö
Salme Sundqvist,
puh. (09) 771 2278,
kehittämispäällikkö
Veronica
Granö-Suomalainen,
puh. (09) 771 2432,
kehityspäällikkö
Rolf Eriksson,
puh. (09) 771 2272

Laatua vanhustyön
arkeen
Toteutetaan 2003

- välittää vanhustyön laatu-
hankkeessa (Lasso 2) kehi-
tettyä toimintamallia kunti-
en vanhustyön yksiköiden
käyttöön

Suomen Kuntaliitto.
Erityisasiantuntija
Tuula Holma,
puh. (09) 771 2641,
tuula.holma@kuntaliitto.fi

Lastensuojelun kustan-
nukset ja laatu (Lasso 3)
2000–2003

- luoda malli lastensuojelupal-
veluiden kustannusten arvi-
oimiseksi huomioiden sa-
malla palvelun laatu ja muut
arvioinnin ulottuvuudet

Suomen Kuntaliitto.
Erityisasiantuntija
Tuula Holma,
puh. (09) 771 2641,
tuula.holma@kuntaliitto.fi
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Vanhus- ja vammaispal-
velut Euroopassa

- selvitetään vanhusten ja
vammaisten palveluja Suo-
messa, Saksassa, Tanskassa ja
Espanjassa

- erityisesti tarkastellaan har-
vaanasuttujen alueiden pal-
velumuotoja sekä kunnan
roolia palvelujen tuottajana
ja rahoittajana

- luoda maahamme uusia
toimintamuotoja vanhus- ja
vammaispalvelujen tuotta-
miseen

Suomen Kuntaliitto.
Projektitutkija
Hannele Häkkinen,
puh. (09) 771 2429,
hannele.hakkinen
@kuntaliitto.fi

Kunnallisten palvelui-
den arviointihanke ARVI
2002–2003

- kehittää kunnissa ja kun-
tayhtymissä tapahtuvaa val-
tuustotason tavoitteen aset-
telua ja  arviointia

- integroida muut kehittämis-
ohjelmat, esim. lapsipoliitti-
nen ohjelma, vanhusstrate-
giat, osallisuusstrategia osak-
si valtuustotason tavoitteen-
asettelua

Suomen Kuntaliitto.
Kehityspäällikkö
Salme Sundquist,
puh. (09) 771 2278,
salme.sundquist
@kuntaliitto.fi

ESIMERKKEJÄ JÄRJESTÖJEN HANKKEISTA

Ohjelma Tavoitteet Toimijat

Pidä kiinni -projekti
1998–2004

- kehittää hoitojärjestelmä
päihteitä käyttäville raskaana
oleville naisille ja vauvaper-
heille

- ehkäistä sikiövaurioita ja
tukea äidin ja vauvan välistä
vuorovaikutusta

Ensi- ja turvakotien liitto ry,
RAY.
Projektipäällikkö
Maarit Andersson,
puh. (09) 4770 8610

Miesten kriisikeskus
-projekti 2002–2006

- tukea miesten hoitoon ha-
keutumista erilaisissa elä-
mäntilannekriiseissä

Ensi- ja turvakotien liitto ry,
Suomen mielenterveysseu-
ra ry, A-klinikkasäätiö,
Y-säätiö.
Projektipäällikkö
Jussi Pulli,
puh. (09) 6129 3711,
jussi.pulli@etu.inet.fi
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Verneri-nettipalvelu-
hanke 1999–2003

Ohjelma Tavoitteet Toimijat

- kerätä hajallaan oleva tieto ja
tarjota keskustelukanava
asiasta kiinnostuneille

- säilyttää kehitysvamma-alan
erityisosaaminen mahdolli-
simman monen ihmisen
tavoitettavissa huolimatta
asuinpaikkakunnan resurs-
seista

- kohderyhmänä kehitysvam-
maiset ihmiset, omaiset ja
alan työntekijät

Kehitysvammaliitto, Kehi-
tysvammaisten tukiliitto,
Honkalampisäätiö, 12 eri-
tyishuoltopiiriä.
Yhteyshenkilö
projektipäällikkö
Anneli Puhakka,
puh. (09) 3480 9217,
anneli.puhakka@famr.fi

Työn ja omaishoidon
yhteensovittaminen
-projekti 2002–2005

- edistää työssäkäyvien
omaishoitajien mahdolli-
suuksia yhdistää työnteko ja
omaishoito

- projektia edistetään sekä
valtakunnallisilla että paikal-
lisilla osatavoitteilla

Omaishoitajat ja Läheiset -
Liitto ry.
Kehittämispäällikkö
Tiina Autio,
puh. (09) 686 68656,
tiina.autio@omaishoitajat.com

OMPAS-projekti
2001–2005

- kehittää huonokuntoisten
vanhusten omaishoitoa

- kehittää palvelusetelin ja
verkostoitumisen avulla
toimintamalli, joka mahdol-
listaa omaishoitajan vapaan
toteutumisen

- lisätä sellaisia lomitusmuo-
toja, jotka helpottavat
omaishoitajan ja hoidettavan
elämäntilannetta, lisäävät
asiakaskeskeisyyttä sekä
tukevat ja kannustavat ulko-
puolisen avun käyttöä

Vanhus- ja lähimmäispal-
velun liitto ry.
Suunnittelija
Riitta Husso,
puh. (09) 7745 9015,
riitta.husso@vanhusja-
lahimmaispalvelunliitto.fi

Fyysisesti huonokun-
toisten vanhusten ryh-
mäasumisprojekti
1997–2003

- kehittää vanhuspalveluita  ja
asumisyksiköiden tiloja vas-
taamaan paremmin asiak-
kaiden tarpeita

Vanhustyön keskusliitto ry.
Projektipäällikkö
Kirsti Pesola,
puh. (09) 3508 6035,
kirsti.pesola@vanhustyon-
keskusliitto.com

HUUKO – huumehoi-
don osaamista sosiaali-
ja terveydenhuollon
työntekijöille 2000–2003
(TATO-ryhmän aloit-
teesta)

- välittää huumehoidon  osaa-
mista sosiaali- ja terveyden-
huollon työntekijöille

- perustaa kaikkiin sairaanhoi-
topiireihin aluetyöryhmä tai
alueellinen yhteyshenkilö,
joiden kautta huumehoidon
osaamista ja koulutusta (val-
mennus, jatkuvuus)

A-klinikkasäätiö (yhteis-
työssä Helsingin Diakonis-
salaitos, Sininauhaliitto,
Myllyhoitoyhdistys, Irti
huumeista ry, Stakes) Pro-
jektin johtaja
Rauno Mäkelä,
puh (09) 6220 2941,
rauno.makela@a-klinikka.fi
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POLKU-projekti
1998–2002

- pitkäaikaissairautta edustavi-
en yhteinen hanke kehittää
tiedonvälitystä

- kohteena lääketieteen ja
sosiaali- ja terveysalan opis-
kelijat, jotka kohtaavat ihmi-
siä potilaina, asiakkaina sil-
loin kun he ovat herkimmil-
lään

12 valtakunnallista kansan-
terveysjärjestöä (Astmaliit-
to, Epilepsialiitto, Lihastau-
tiliitto, Munuais- ja siirto-
potilaiden liitto, Psoriasis-
liitto, Diabetesliitto, Kelia-
kialiitto, Mielenterveysseu-
ra, MS-liitto, Parkinson liit-
to, Reumaliitto, Syöpäyhdis-
tys) sekä 14 oppilaitosta.
Toimitusjohtaja Liisa Leiva,
puh. (02) 439 2111,
liisa.leiva@ms-liitto.fi

4. VOIMAVARAT

VALTAKUNNALLISIA HANKKEITA, OHJELMIA JA PROJEKTEJA

Ohjelma Tavoitteet Toimijat

Sairaalahenkilöstö-
projekti

- selvittää, miten erikoissai-
raanhoidon toimintamallien
uusiminen ja erilaiset tehok-
kuuden lisäämiseen tähtää-
vät ratkaisut heijastuvat hen-
kilöstön hyvinvointiin

- tutkia, millaiset organisaati-
on tukitoimet ja henkilöstö-
johtamisen tavat suojaavat
henkilöstön hyvinvointia
em. tilanteissa ja selvittää,
millaisten ryhmien kohdalla
riski hyvinvoinnin heikkene-
misestä on suurin

Työterveyslaitos, Stakes.
Professori Mika Kivimäki,
TTL,tutkimuspäällikkö
Marko Elovainio, Stakes,
puh. (09) 3967 2212,
marko.elovainio@stakes.fi

Kansallinen työelämän
kehittämisohjelma
2000–2003
www.mol.fi/tyke

- työn tuloksellisuuden ja
työelämän laadun paranta-
minen kehittämällä toimin-
tatapoja työpaikalla

TM
Työelämän
kehittämisohjelma
Työministeriö
PL 34, 00023 Valtioneuvosto

Työssä jaksamisen
tutkimus- ja toimenpi-
deohjelma 2000–2003
www.mol.fi/jaksamis-
ohjelma

- edistää ja ylläpitää työkykyä
ja hyvinvointia työpaikoilla

TM, STM, OPM, KTM,
palkansaaja- ja työnantaja-
järjestöt.
Työssä jaksamisen
tutkimus- ja toimenpide-
ohjelma
Työministeriö
PL 34, 00023 Valtioneuvosto
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Kaikki kunnossa
– KAIKU-työhyvinvointi-
ohjelma

- vakiinnuttaa työhyvinvointi-
toiminta osaksi johtamista ja
työpaikkojen arkea liittämäl-
lä työhyvinvointitoiminta
pysyväksi osaksi tulosohja-
usta ja luomalla valtionhal-
linnon sisälle työhyvinvointi-
kehittäjien verkosto

- tukea ikääntyvien työnteki-
jöiden pysymistä mukana
työelämässä hyödyntämällä
heidän vahvuuksiaan ja ko-
kemustaan sekä panosta-
malla heidän jaksamiseensa
ja osaamiseensa

Valtiokonttori, STM, VM,
TM ja muut ministeriöt.
Erikoissuunnittelija
Henry Nieminen,
puh. (09) 7725 608,
henry.nieminen
@valtiokonttori.fi tai
sihteeri Sirvi Nyström,
puh. (09) 7725 603,
sirvi.nystrom
@valtiokonttori.fi

Kunta-alan henkilöstön
työkyvyn edistäminen
ja työterveyshuollon
kehittäminen
2000–2003

- kehittää toimintamalleja,
joilla henkilöstön hyvinvoin-
tia, ammatillista osaamista ja
työoloja kehitetään muutok-
sessa olevassa kunnallisessa
työelämässä, huomioiden
ikääntyvä henkilöstö ja mää-
räaikaiset työntekijät

EAKR, ESR, STM, Työterveys-
laitos, Työterveyshuollon
kehittämisyksikkö.

Kuntatyö 2010 - turvata kuntapalvelujen teki-
jät tulevina vuosina, paran-
taa kuntien mahdollisuuksia
kilpailla työvoimasta sekä
lisätä kunnallisten työpaik-
kojen houkuttelevuutta

Suomen Kuntaliitto, Kun-
nallinen työmarkkinalaitos,
Kuntien eläkevakuutus.
Projektijohtaja
Pirkko Leivo,
puh.  050 320 9739

VETO-ohjelma
2003–2007

- turvata kansalaisten täysipai-
noinen osallistuminen työ-
elämään, vaikuttaa työssä-
oloajan pidentymiseen, pa-
rantaa työn sekä perhe-
elämän ja vapaa-ajan yh-
teensovittamista, parantaa
tasa-arvoa sekä vahvistaa
työn houkuttelevuutta vaih-
toehtona eri tilanteissa

- ohjelma koostuu neljästä
osa-alueesta, joiden teemat
ovat:
• hyvä työelämän laatu ja

turvallisuuskulttuuri
• tehokas työterveyshuolto

ja kuntoutus
• työelämän moninaisuus ja

tasa-arvo
• kannustava toimeentulo

turva ja työssäoloaika

Ohjelma toteutetaan yh-
teistyössä muiden ministe-
riöiden, työmarkkina- ja
yrittäjäjärjestöjen, tutki-
muslaitosten, vakuutus- ja
eläkelaitosten sekä kuntou-
tusorganisaatioiden kanssa.
Projektipäällikkö
Ismo Suksi, STM,
puh. (09) 160 73134,
Erkki Yrjänheikki, STM,
erkki.yrjanheikki@stm.vn.fi

Ohjelma Tavoitteet Toimijat
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Sosiaali- ja terveyden-
huollon työvoiman ja
koulutuksen ennakoin-
nin työryhmä
10.3.2003–31.12.2005

- edistää työvoiman kysynnän
ja tarjonnan tasapainoa val-
takunnallisesti ja alueellisesti

- ennakoinnilla tuotetaan tie-
toa työvoimassa ja koulutus-
tarjonnassa tapahtuvista
muutoksista ja tulevista tar-
peista, jotta sosiaali- ja terve-
ydenhuollon toimintayksi-
köt pystyisivät varautumaan
palveluiden kysynnän ja
eläkepoistuman korvaami-
sen edellyttämään uuden
työvoiman rekrytointiin

- asetettu yhteistyöryhmä luo
toimintamallin, jonka avulla
saadaan sosiaali- ja tervey-
denhuollon työvoima- ja
koulutustarpeiden seuranta-
ja ennakointitietoa valtakun-
nan ja alueellisen tason pää-
töksentekoa ja muuta ohja-
usta varten

STM.
Marjukka Vallimies-Pato-
mäki, marjukka.vallimies-
patomaki@stm.vn.fi

Sosiaalialan osaamis-
keskustoiminnan
neuvottelukunta
2002–2005

- sosiaalialan osaamiskeskus-
toiminnan valtakunnallinen
yhteensovittaminen ja tuke-
minen

STM, OPM, Stakes, YTY,
SOSNET, Suomen Kuntaliit-
to, SosAmk-verkosto, lää-
ninhallitukset, Tampereen
yliopisto.
Erikoistutkija
Pirjo Marjamäki STM,
puh. (09) 160 73228,
pirjo.marjamaki@stm.vn.fi

Perusturvalautakunta
2002–2004

- kunnan palvelujärjestelmän
asianmukaisuuden arviointi

Yhteyshenkilö sihteeri
Jouko Narikka, STM,
puh. (09) 160 73857

NEUVOTTELUKUNTIA JA LAUTAKUNTIA

Ohjelma Tavoitteet Toimijat
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Sosiaali- ja terveydenhuollon

tavoite- ja toimintaohjelman

ohjausryhmän sekä valmistelu- ja

seurantaryhmien kokoonpano

OHJAUSRYHMÄ

Osastopäällikkö, ylijohtaja Kimmo Leppo
Osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Välimäki
Osastopäällikkö, ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson
Apulaisosastopäällikkö, sosiaalineuvos Riitta Viitala
Apulaisosastopäällikkö, lääkintöneuvos Marjatta Blanco Sequeiros
Apulaisosastopäällikkö, sosiaalineuvos Olli Kerola
Apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Raimo Ikonen
Erityisavustaja Janne Metsämäki
Erityisavustaja Terttu Savolainen
Pääjohtaja Vappu Taipale
Maaherra Hannele Pokka
Professori Arpo Aromaa
Sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula
Johtava ylihoitaja Sirkkaliisa Virtanen
Pääsihteeri Jouko Vasama
Johtaja Tapani Melkas
Ylitarkastaja Riitta Aulanko

SIHTEERISTÖ

Hallitusneuvos Jouko Narikka
Erikoistutkija Pirjo Marjamäki
Finanssisihteeri Ritva Cantell
Neuvotteleva virkamies Riitta-Maija Jouttimäki
Hallitussihteeri Liisa Katajamäki
Neuvotteleva virkamies Raimo Jämsén

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Apulaisosastopäällikkö, sosiaalineuvos Reijo Väärälä
Professori Arpo Aromaa
Läänin sosiaali- ja terveysneuvos Tuula Eerola
Sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula
Neuvotteleva virkamies Pekka Viljanen
Tulosaluejohtaja Sirpa Taskinen
Hallitussihteeri Liisa Katajamäki
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LAPSET JA NUORET

Sosiaalineuvos Martti Lähteinen
Ylitarkastaja Maire Kolimaa
Erityisasiantuntija Anna-Maija Haliseva-Lahtinen
Toiminnanjohtaja Mauri Upanne
Ylitarkastaja Marjaana Pelkonen
Neuvotteleva virkamies Kari Ilmonen

IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ

Apulaisosastopäällikkö, sosiaalineuvos Riitta Viitala
Lääkintöneuvos Risto Pomoell
Neuvotteleva virkamies Kaija Hasunen
Ylitarkastaja Anne-Mari Raassina
Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes
Toiminnanjohtaja Jukka Salminen
Erikoissuunnittelija Eeva Päivärinta
Ylitarkastaja Viveca Arrhenius

MIELENTERVEYS

Pääjohtaja Vappu Taipale
Ylilääkäri Eero Lahtinen
Lääkintöneuvos Sakari Lankinen
Läänin sosiaali- ja terveysneuvos Marja-Leena Kärkkäinen
Toiminnanjohtaja Hilkka Kärkkäinen
Tutkimusprofessori Ville Lehtinen
Kehittämispäällikkö Maila Upanne

PÄIHDEKYSYMYKSET

Hallitusneuvos Ismo Tuominen
Erikoistutkija Marja Holmila
Johtaja Katriina Pajupuro
Ylitarkastaja Kari Haavisto

VAMMAISET

Osastopäällikkö, ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson
Ylitarkastaja Aini Kimpimäki
Ylitarkastaja Anne-Mari Raassina
Toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä
Toiminnanjohtaja Aimo Strömberg
Vammaispalveluryhmän päällikkö Aulikki Rautavaara
Erityisasiantuntija Sirkka-Liisa Karhunen
Neuvotteleva virkamies Sami Uotinen
Hallitusneuvos Jouko Narikka

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIVUUS

Apulaisosastopäällikkö, lääkintöneuvos Marjatta Blanco Sequeiros
Vanhempi hallitussihteeri Maini Kosonen
Ylitarkastaja Riitta Aulanko
Tulosaluejohtaja Juha Teperi
Kehittämispäällikkö Rolf Eriksson
Lääninsosiaalitarkastaja Leena Kirmanen
Puheenjohtaja Karl-Gustav Södergård
Neuvotteleva virkamies Raimo Jämsén
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LIITE 5

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa

kuvaavia tilastotietoja

Lähteinä on käytetty pääosin StakesTiedon tilastotietokantaa Sotkaa
sekä muita Stakesin tilasto- ja rekisteriaineistoja. Mikäli lähde on jokin
muu, on se ilmoitettu.

Lisää tilastotietoja löytyy seuraavista osoitteista:
http://www.stakes.fi/tilastot
http://statfin.stat.fi
http://www.kuntaliitto.fi/tilastot

1. Väestön ikärakenne vuosina 1980, 2000, 2020, 2025

• Suomen väkiluku oli 5,2 miljoonaa vuonna 2000. Ikärakenne on vielä edullinen, sillä
alle 15-vuotiaiden osuus on 18 % ja 65 vuotta täyttäneiden osuus 15 %.  Väestöennus-
teiden mukaan vanhusten määrä kasvaa Suomessa kuitenkin nopeasti. Vuonna 2025
väestöstä on 65 vuotta täyttäneitä jo 25 %.

Lähde: Stakes/StakesTieto
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2. Sosiaalimenojen osuus BKT:sta ja asukasta kohti

vuosina 1990 – 2001 ja ennuste vuoteen 2005,

vuoden 2000 hinnoin

3. Kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus

vuosina 1990 - 2002

• Sosiaaliturvaan käytettiin vuonna 2001 kaikkiaan 34,8 miljardia euroa. Sosiaalime-
nojen BKT-osuus oli 25,7 %. Se oli jo alle EU-maiden keskimääräisen tason. Kuntien
sosiaali- ja terveystoimen menojen osuus sosiaalimenojen kokonaissummasta on
pysytellyt viimeisten vuosien aikana 27 – 28 %:ssa.

• Kuntien sosiaali- ja terveysmenoista asiakasmaksut kattavat vuosittain noin 9 %. Val-
tion rahoitusosuus on laskenut 22 %:iin ja kuntien oma rahoitusosuus on noussut
69 %:iin.

Lähde: Stakes/StakesTieto, Sosiaali- ja terveysministeriö
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• Vuodeosastoilla hoitojaksojen määrä kasvoi vuosina 1988-2000  noin 20 % ja väestöä
hoidettiin noin 20 %  pienemmällä hoitopäivien määrällä kuin runsas 10 vuotta sit-
ten. Samaan aikaan keskimääräinen hoitoaika lyhentyi 47 %.

• Ikääntyneiden laitos- ja asumispalvelujen kattavuus on pysynyt 1990-luvun puolivä-
lin jälkeen käytännössä samana, vaikka asiakasmäärä sinänsä on kasvanut. Vuoden
2001 lopussa laitos- ja asumispalveluissa oli 7,3 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä.
Kun mukaan laskentaan säännöllisten kotihoidon palvelujen piirissä olevat, saadaan
ikääntyneiden säännöllisten palvelujen kattavuudeksi noin 14 prosenttia.

4. Vuodeosastotoiminnan voimavarat ja suoritteet

vuosina 1988 - 2000 (kaikki sairaalat yhteensä, 1988=100)

5. 65 vuotta täyttäneiden palvelujen kattavuus

vuosina 1995 - 2001

Lähde: Stakes/StakesTieto
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6. Lapsiperheiden ja lapsettomien kotitalouksien

köyhyysasteen (60 % mediaanitulosta) muutos

vuosina 1990 - 2000 (1990=100)

7. Sosiaali- ja terveydenhuollon palkansaajat

(julkinen, yritykset, järjestöt) sekä yrittäjät 1.1.2001, %

• Köyhyysrajan valinnasta riippuen Suomessa oli 39 000 - 180 000 köyhää lasta vuonna
2000. Toimeentulotukea saavissa perheissä oli vuonna 2000 runsaat 118 000 lasta.
Lapsiperheet muodostivat neljänneksen kaikista toimeentulotukea saavista kotitalo-
uksista. Yksinhuoltajaperheistä 27 prosenttia oli toimeentulotuen piirissä vuonna 2000.

• Vuonna 1995 julkisen sektorin osuus oli  koko sosiaali- ja terveydenhuollon henki-
löstöstä 85 prosenttia ja vuonna 2000 81 prosenttia. Terveydenhuollossa muutos oli
runsaan 1 prosenttiyksikön mutta sosiaalihuollossa 6,5 prosenttiyksikköä.

Lähde: Tilastokeskuksen tulonjakotilaston aikasarja-aineisto, Stakes/StakesTieto/Tilastokeskus
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8. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ikäjakauma

1.1.2001 - yksityinen ja julkinen

9. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ikäjakauma

1.1.2001 - yksityinen ja julkinen sektori, %

• Yksityisen sektorin osuus on kasvanut erityisesti sosiaalihuollossa, jossa se kasvoi
vuoden 1995 hieman alle 14 prosentista noin 20 prosenttiin vuonna 2000. Työllisten
määrä kasvoi terveydenhuollossa vuosina 1995-2000 13 prosenttia ja sosiaalipalve-
luissa 29 prosenttia. Julkisen sektorin kasvuprosentit olivat 11 % terveydenhuollossa
ja 19 % sosiaalihuollossa. Yksityisen sektorin kasvu oli terveydenhuollossa 22 % ja
sosiaalihuollossa peräti 90 %. Työllisten keski-ikä oli 43,2. Julkisella sektorilla keski-ikä
oli 43,6 ja yksityisellä sektorilla 40,9.

Lähde: Kunnallinen henkilörekisteri, Tilastokeskus



95

LIITE 6

TATO:on liittyviä julkaisuja

• Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma TATO 2000–2003
(STM:n  julkaisuja 1999:16)

• TATO:n ensimmäinen vuosi (STM:n julkaisuja 2000:17)
• Valmistuneet laatusuositukset:

• Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus
(STM:n oppaita 2001:4)

• Ikäihmisten hoitoa koskevaan laatusuositukseen liittyen
on julkaistu opas Ikäihmisten hyvä hoito ja palvelu. Opas laatuun.
(Stakesin oppaita 49, 2002)

• Mielenterveyspalveluiden laatusuositus (STM:n oppaita 2001:9)
• Päihdepalvelujen laatusuositukset (STM:n oppaita 2002:3)
• Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö.

Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositus.
(STM:n oppaita 2003:4)

• Apuvälinepalveluiden laatusuositus (STM:n oppaita 2003:7)
• Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma, ohjelman toteutus ja

vaikutus kunnissa. (Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskerto-
mus 40/2002)

• Muut sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman
2000–2003 kannalta keskeiset sosiaali- ja terveysministeriön
julkaisut löytyvät osoitteesta www.stm.fi (valitse Julkaisut, edelleen
esim. Julkaisut vastuualueittain)
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