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• Asiakas saa palvelut 

yksilöllisten tarpeiden 

mukaan .

• Asiakas saa avun ajoissa.

• Asiointi on sujuvaa: 

digipalvelut, ilta- ja 

viikonloppu-vastaanotot, 

matalan kynnyksen palvelut.

• Sote-ammattilaisten työnjako 

toimii asiakkaan parhaaksi .

• Erikoislääkärien konsultaatiot 

tukevat yleislääkärin työtä.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma



Miten palvelujen saatavuutta parannetaan 

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeissa?
Esimerkkejä kehittämisen kohteista, joita hankkeet toteuttavat alueellisten tarpeiden mukaan.
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• Täydentävä haku (141 M €)
• Täydentävässä valtionavustushaussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä 

toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa 
kuntoutuksessa. 

• Hoitoon pääsyn parantaminen ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto kaikille ikäryhmille 
tulee sisältyä kaikkiin hankkeisiin. 

• Erillinen haku (12,5 M€) 
• Valtionavustuksen tarkoitus on tukea Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman 

mukaista hyvinvointialueiden kehittämistyötä vahvistamalla yhteistyöalueilla tehtävää alueellista 
kehittämistä ja koordinaatiota koskien

• psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa sekä 

• lasten ja nuorten vaativien palveluiden osaamis- ja tukikeskuksia (OT-keskus).

• Lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa jokaiselle hyvinvointialueelle 
valtionavustusta myös iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiseen. 
Avustusta myönnetään yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2022–2023.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman 

valtionavustushaut 2021 



Hoitoon pääsyn tilanne



Hoitoon pääsyn tilanne



• Hakemukset saatiin kaikilta hyvinvointialueilta ja Helsingin kaupungilta 

(22 hakemusta). Hakijoina ovat kunnat ja kuntayhtymät. 

• Haettujen avustusten kokonaismäärä oli 141,0 miljoonaa euroa, josta 

lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman osuus oli 22,1 miljoonaa 

euroa. 

• THL vastasi yhteistyössä STM:n kanssa hakemusten arvioinnista. 

• Lisäselvityksiä pyydettiin kaikilta hakijoilta, koska hoitoon pääsyn 

parantamisen kuvaamisessa oli puutteita kaikissa hankesuunnitelmissa. 

• Lisäselvitysten jälkeen kaikkien hakemusten todettiin täyttävän 

täydennyshaulle asetetut muodolliset ja sisällölliset kriteerit. 

Täydennyshaun hakemukset



Valtionavustuspäätökset

Alue Myönnetty avustus

Etelä-Karjala 4 439 314 €

Etelä-Pohjanmaa 5 702 581 €

Etelä-Savo 4 588 032 €

Kainuu 3 366 135 €

Kanta-Häme 5 260 322 €

Keski-Pohjanmaa 3 277 000 €

Keski-Suomi 7 224 185 €

Kymenlaakso 5 168 968 €

Lappi 5 398 248 €

Pirkanmaa 11 926 750 €

Pohjanmaa 5 353 000 €

Pohjois-Karjala 5 148 659 €

Pohjois-Pohjanmaa 9 900 205 €

Pohjois-Savo 6 783 525 €

Päijät-Häme 5 954 579 €

Satakunta 6 170 968 €

Uusimaa 34 084 260 €

Helsinki 13 129 958 €

Itä-Uusimaa 2 087 070 €

Keski-Uusimaa 3 984 038 €

Länsi-Uusimaa 9 400 000 €

Vantaa-Kerava 5 483 194 €

Varsinais-Suomi 11 180 062 €

Yhteensä 140 926 793 €

Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi 

aikavälillä 1.1.2021–31.12.2023 syntyviin 

kustannuksiin.



• Hakemukset saatiin kaikilta viideltä yliopistollisen sairaalan 

sairaanhoitopiiriltä. 

• Haettujen avustusten kokonaismäärä oli 13,1 miljoonaa euroa, josta 

psykososiaalisten menetelmien osuus oli 9,9 miljoonaa euroa ja 

OT-keskusten osuus oli 3,3 miljoonaa euroa.

• STM:ssä tehdyn arvioinnin perusteella kaikilta hakijoilta pyydettiin 

lisäselvityksiä sekä psykososiaalisten menetelmien että OT-keskusten 

kehittämisen osalta. 

• Lisäselvitysten jälkeen kaikkien hakemusten, yhtä lukuun ottamatta, 

todettiin täyttävän valtionavustushaulle asetetut muodolliset ja 

sisällölliset kriteerit. 

Erillishaun hakemukset 



Hakija OT-keskus
Psykososiaaliset

menetelmät

Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiiri

(hakemusta 
täydennettävä)

4 668 000 €

Pohjois-Savon 
sairaanhoitopiiri

580 000 € 1 368 000 €

Pirkanmaan 
sairaanhoitopiiri

380 000 € 1 296 000 €

Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiiri 440 000 €

1 341 000 €

Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiri

600 000 € 1 180 160 €

Yhteensä 2 000 000 € 9 853 160 €

Valtionavustuspäätökset

Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi aikavälillä 1.9.2021–31.12.2023 syntyviin kustannuksiin.
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