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ASIA Lausunto sosiaali- ja terveysalan valtionavustuksista Euroopan unionin 
elpymis- ja palautumismekanismin mukaiseen Suomen kestävän kasvun 
ohjelmaan vuosina 2021−2025 
VN/22611/2021 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi 
sosiaali- ja terveysalan valtionavustuksista Euroopan unionin elpymis- ja palautumismekanis-
min mukaiseen Suomen kestävän kasvun ohjelmaan vuosina 2021−2025. 
 
Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. 
 
Taustaa 

 
Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologi-
sesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelmalla pyritään vauhdittamaan kilpai-
lukykyä, investointeja, osaamistason nousua sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. 
  
Kestävän kasvun ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä. Jäsenval-
tion on esitettävä kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma, jotta se voi saada kyseistä 
rahoitusta. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa eduskunnan keväällä käsittele-
mää ja hyväksymää Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. 
 
Valmisteilla olevan sote-uudistuksen tavoitteilla on yhtymäkohtia Suomen kestävän kasvun 
ohjelman tavoitteiden kanssa. Ohjelman ministeriryhmä onkin linjannut sen yleisiin tavoittei-
siin useita sote-uudistuksen tavoitteita, muun muassa hoitoon pääsyn nopeuttamisen sekä 
tuottavuuden parantamisen digitalisaation ja datatalouden vahvistamisen avulla. 
 
LPY:n mielestä on tarkoituksenmukaista ja perusteltua rahoittaa sote-uudistukseen ja sen ta-
voitteiden saavuttamiseen liittyviä kehittämishankkeita kestävän kasvun ohjelmasta. Tällaisia 
ovat muun muassa digitaalisten sote-palveluiden kehittäminen ja niiden käyttöönoton tukemi-
nen.  
 
LPY:n kommentit asetusluonnoksesta: 
 
Soveltamisala 
 
Avustusta, esimerkiksi hankeavustusta, pitäisi voida myöntää myös yksityisten sote-alan yritys-
ten ja yritysverkostojen kehittämis- ja tutkimushankkeisiin (1 §).  
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Avustuslajit 
 
Asetuksen 3 §:ssä on kuvattava eri avustuslajien saamisen edellytykset esitettyä selkeämmin 
sekä asetusluonnoksen perusteluissa että hakuoppaassa. 
 
Valtionavustuksen myöntämisen erityiset edellytykset 
 
LPY muistuttaa, että myös yksittäisten yritysten koordinoimat tai toteuttamat ja yritysten yh-
teiset kehittämishankkeet voivat täyttää asetusluonnoksen 4 §:ssä vaaditut edellytykset. Kes-
tävän kasvun ohjelmasta pitäisikin voida rahoittaa myös yritysten ja yritysverkostojen kehittä-
mishankkeita ja arvioida niitä samoilla kriteereillä kuin julkisen sektorin toimijoiden toteutta-
mia hankkeita. 
 
Hyväksyttävät kustannukset 
 
LPY:n mielestä asetusluonnoksen 7 §:ssä korostetaan oikein sitä, että kyseisiä avustuksia ei saa 
käyttää toimintoihin, joilla toteutetaan kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun 
lain (1704/2009) 1 §:n mukaisia valtionosuustehtäviä, jos näillä toimilla ei ole välitöntä yh-
teyttä hankkeen kokeilu- ja kehittämistyöhön tai uusien toimintamallien käyttöönottoon. 
 
Kyseistä avustusrahoitusta ei ole tarkoitettu kunnan, kuntayhtymän tai hyvinvointialueen nor-
maalin toiminnan rahoittamiseen ja hoitamiseen, kuten lisähenkilöstön palkkaamiseen hoitojo-
nojen purkamiseksi.  
 
Lopuksi 

On erittäin tärkeää, että Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitetaan vain sellaisia kehit-
tämishankkeita, jotka mahdollistavat kyseiselle ohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavutta-
misen ja joiden tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä.  

 
 
Lääkäripalveluyritykset ry:n puolesta, 
 
Ismo Partanen 
toiminnanjohtaja 


