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Taustaa

• Kotiin annettavien palvelujen vahvistaminen ja kotihoidon 

resurssien riittävyyden turvaaminen on yksi keskeinen osa 

hallituskauden iäkkäiden palvelujärjestelmään liittyvää 

toimenpide-kokonaisuutta.

• Myös hallitusohjelmaan sisältyvän poikkihallinnollisen 

Ikäohjelman yhtenä vaikuttavuustavoitteena vuoteen 2030 

mennessä on turvata palvelujärjestelmän sosiaalinen ja 

taloudellinen kestävyys. Kotihoito ensisijaisena palveluna on tässä 

keskeisessä roolissa.  

• Iäkkäiden palvelujen lainsäädännön uudistamisen valmistelussa 

oleva toinen vaihe koskee erityisesti kotihoidon laadun ja 

resurssien vahvistamista.



Yhteys Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaan

• Iäkkäät ovat merkittävä sote-palvelujen käyttäjäryhmä ja on tärkeää, että heidän 

palvelunsa järjestetään ja tuotetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä 

tavalla osana sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta.

• Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaan on kirjattu, että hallitusohjelmaan sisältyvät 

kotihoidon resurssien riittävyyteen liittyvät kehittämistoimet toteutetaan 

erillisenä hankkeena, joka on osa muuta iäkkäiden palvelujen kehittämisen 

kokonaisuutta ja jolla on yhteys perustason palvelujen kehittämiseen. 

• Hankkeen valmistelussa ja toteutuksessa on huolehdittava toiminnan 

yhteensovittamisesta sekä Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaan 

hankekokonaisuuden kanssa.
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Hankkeen tavoite ja sisältö

• Hankkeessa tuettaisiin hyvinvointialueita niiden iäkkäiden kotiin annettavien 
palvelujen kokonaisuuden kehittämisessä eli sote-uudistuksen toimeenpanossa. 

• Hankkeella tuettaisiin kotiin annettavia palveluja koskevan lainsäädännön 
toimeenpanoa.

• Keskeisenä välineenä hankkeen toteuttamisessa on Laatusuosituksessa hyvän 
ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuosille 2020-2023 
annettujen sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää palvelujärjestelmää koskevien 
suositusten toimeenpanon tukeminen kotona asumista tukevien palvelujen osalta:

• Kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöisiä

• Asiakas saa oikeat palvelut oikeaan aikaan

• Riittävä ja osaava henkilöstö turvaa kotiin annettavien palvelujen 

laadun

• Palvelujen laatu varmistetaan järjestelmällisellä seurannalla
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Kotona- asumista tukevat palvelut ovat 

asiakaslähtöisiä

• Asiakaslähtöisyys lähtökohtana

• Asiakkaiden tarpeet ohjaavat palvelujen tuottamista 

ja järjestämistä

• Iäkkäälle henkilölle annettava palvelu toteutetaan hänen 

itsemääräämisoikeuttansa kunnioittaen ja hänet kohdataan 

tasavertaisena toimijana

• Palvelutarpeiden mukaisia palveluja tulee olla saatavilla ja 

asiakkaiden palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden
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Kotona- asumista tukevat palvelut ovat 

asiakaslähtöisiä
• Luodaan toimintamalli, jossa iäkkäiden asiakkaiden kuntoutustarve arvioidaan 

systemaattisesti siirtymävaiheissa sekä palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä ennen 

päätöstä säännöllisen palveluiden aloittamisesta ja kuntoutus toteutetaan 

ensisijaisesti asiakkaan kotona hyödyntäen etäkuntoutuksen mahdollisuutta ja 

kuntoutusalan ammattilaisten asiantuntijuutta

• Luoda käytännöt yhteydenpitoon palvelun toteutuksen aikana asiakkaan ja omaisen 

kanssa

• Varmistetaan turvallinen kotona-asuminen, annetaan palvelua kaikkina vuoro-

kauden aikoina

• Luodaan käytänteet teknologian saamiseksi osaksi normaalitoimintaa ikääntyneiden 

palveluissa

• Luodaan toimintamalli, jolla turvataan riittävät terveydenhuoltopalvelut iäkkäiden 

palveluiden asiakkaille.

• Luodaan toimintamalli monialaisen yhteistyön turvaamiseksi

• Otetaan käyttöön hankintojen ja valvonnan toimintamalli, jossa kiinnitetään erityistä 

huomiota palvelujen laatuun15.9.2021 6



Asiakas saa palvelut oikeaan aikaan – Asiakas ja 

palveluohjaus kuntoon

Asiakas- ja palveluohjaus

• Matala kynnys, yksi kontakti käynnistää prosessin

• Sähköisen asioinnin mahdollisuus

• Asiakas- ja palveluohjauksen tarkoituksena on 

helpottaa tukien ja palveluiden hakemista ja koordinoida ja 

sujuvoittaa palveluiden kohdentumista asiakkaiden arvioidun 

palvelutarpeen mukaan

• Hyvinvointia ja terveyttä edistävä neuvontatyö

• Palvelujen myöntämisperusteet ja myönnettyjen palvelujen 

toteutumisen seuranta
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Henkilöstön riittävä määrä ja saatavuuden 

varmistaminen

• Luodaan toimintatapa, jolla määritellään ja varmistetaan kotihoidon 

henkilöstön vähimmäistarve, joka perustuu iäkkäille asiakkaille myönnettyjen 

palvelujen (tunteina) toteuttamiseen tarvittavaan välittömään asiakastyöhön 

käytettävissä olevana työaikana (tunteina)

• Luodaan käytänteet, joilla parannetaan ikäihmisten palveluiden asiantuntija- ja 

johtamistehtävien sisältöä ja vetovoimaisuutta. 

• Kehitetään toimintamalli, jossa lisätään erilaisia alueellisia sijaisjärjestelyjä 

henkilöstön saatavuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. 
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Palvelujen laatu varmistetaan järjestelmällisellä

seurannalla

Kuvataan ja otetaan käyttöön toimintamalli, miten hyvinvointialueella 

ikäihmisten palvelujen laatua seurataan järjestelmällisesti, luotettavia 

arviointimenetelmiä käyttäen 

• Omavalvonta, omavalvontasuunnitelma seurantaindikaattoreineen

• Asiakaspalautteet

• Asiakkaiden hyvinvointia, toimintakykyä, palvelutarvetta ja 

hoitoisuutta koskevan tiedon kerääminen
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Hankkeen toteutus

• Valtionavustukset suunnataan kunkin hyvinvointialueen alueen kuntien ja 

kuntayhtymien yhteiseen iäkkäiden kotona asumista tukevan kehittämisen 

hankekokonaisuuteen. 

• Kansallisella ohjauksella varmistetaan, että iäkkäiden palveluissa on käytössä 

kansallisesti yhtenäisiä ja asukkaiden tarpeisiin vastaavia toimintamalleja.

• Kaikilla hyvinvointialueilla ei ole tarpeen toteuttaa kaikkia toimenpiteitä, vaan 

kukin alue painottaa toimenpiteitä tilanteensa ja tunnistettujen 

asiakastarpeiden mukaan. 

• Käytettävissä oleva määräraha yhteensä 30 miljoonaa euroa

• Hankehaku toteutetaan syys-lokakuussa ja hankeaika olisi 1.1.2022-30.12.2023.
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Hakija

• Valtionavustuksen hakijana toimii yksi tulevan hyvinvointialueen 

alueen kunnista tai kuntayhtymistä

• Esim. sama taho kuin Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa

• Muut hakemuksessa mukana olevat alueen kunnat ovat 

hankkeen osatoteuttajia (joille hakija delegoi avustusta)

• Hankekokonaisuuteen osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien 

yhteenlasketun asukasluvun oltava vähintään 80 % 

hyvinvointialueen asukasluvusta 
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Avustuksen enimmäismäärä

• Hyvinvointialueittaiset avustuksen enimmäismäärät 

(kiinteä osuus ja väestöperusteinen osuus) 

määrittyvät valtionavustusasetuksen mukaisesti. 

• Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaa vastaavalla tavalla

• Mikäli hyvinvointialueen hankesuunnitelmassa ei 

osoiteta perusteltua tarvetta enimmäismäärän 

suuruiselle avustukselle, myönnetään hankkeelle 

enimmäismäärää pienempi, hankesuunnitelman 

perusteella tarkoituksenmukaiseksi katsottava määrä

• Hankkeeseen osallistuvalta taholta (hakija, 

osatoteuttaja) ei siis edellytetä omarahoitusosuutta

1
(1) 

 
 
 

Maakunta Yhteensä  

Uudenmaan maakunta 24,22 % 7 266 000 e 

Varsinais-Suomen maakunta 7,93 % 2 379 000 e 

Satakunnan maakunta 4,38 % 1 314 000 e 

Kanta-Hämeen maakunta 3,73 % 1 119 000 e 

Pirkanmaan maakunta 8,46 % 2 538 000 e 

Päijät-Hämeen maakunta 4,22 % 1 266 000 e 

Kymenlaakson maakunta 3,67 % 1 101 000 e 

Etelä-Karjalan maakunta 3,15 % 945 000 e 

Etelä-Savon maakunta 3,25 % 975 000 e 

Pohjois-Savon maakunta 4,81 % 1 443 000 e 

Pohjois-Karjalan maakunta 3,65 % 1 095 000 e 

Keski-Suomen maakunta 5,12 % 1 536 000 e 

Etelä-Pohjanmaan maakunta 4,04 % 1 212 000 e 

Pohjanmaan maakunta 3,80 % 1 140 000 e 

Keski-Pohjanmaan maakunta 2,32 % 696 000 e 

Pohjois-Pohjanmaan maakunta 7,02 % 2 106 000 e 

Kainuun maakunta 2,39 % 717 000 e 

Lapin maakunta 3,83 % 1 149 000 e 

YHTEENSÄ 100,00 % 29 997 000 e 
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Hakeminen

• Valtionavustusta on haettava STM:ltä kirjallisesti lomakkeella (kirjaamo@stm.fi)

• Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä

• Hakumateriaalit tulevat löytymään sähköisessä muodossa osoitteesta 
https://stm.fi/vuoden-2021-valtionavustushaut. 

• Hakuilmoitus, hankeopas, laatusuositus, valtionavustusasetus, arviointilomake

• Palautettava: 

• hakulomake, 

• hankesuunnitelma,

• talousarvio (hakijan + jokaisen osatoteuttajan kulut omille välilehdille), 

• selvitys siitä, miten kunnat osallistuvat hankkeeseen niiden järjestämisvastuulleen 
kuuluvien palveluiden osalta, jotka ne hankkivat yksityiseltä palveluntuottajalta 
(vapaamuotoinen) 

mailto:kirjaamo@stm.fi
https://stm.fi/vuoden-2021-valtionavustushaut
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Hakemusten arviointi

• Arviointilomake tulee hakumateriaalien liitteeksi hakijoille informaatioksi

• Tämän lisäksi arviointiprosessissa tehdään sanallinen arvio kustakin hakemuksesta 

arviointilomakkeen perusteella

• Arviointikriteerit liittyvät hankkeen lähtökohtiin (valtionavustuslain ja –

asetuksen vaatimukset), hankkeen toteutettavuuteen ja sisältökehittämiseen. 

• Sisältöjen osalta alue voi valita mitä toimenpiteitä toteuttaa. Siten arvioinnin 

osalta kyseessä on kokonaisarviointi hakemuksen sisältöjen 

tarkoituksenmukaisuudesta haun tavoitteisiin nähden. 
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Aikataulu

• Haku auki viikolla 38

• Haku auki 29.10. saakka 

• STM pyrkii tekemään päätökset vuoden lopulla

• Hankeaika 1.1.2022-30.12.2023



Kiitos!

stm.fi › 

@STM_Uutiset › 
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