Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus –ohjelma
valtionavustushaku
28.1.2020

Sote-uudistuksen tavoitteet
hallitusohjelmassa
• kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
• turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja
terveyspalvelut kaikille suomalaisille
• parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta
erityisesti perustasolla
• turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti
• vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin
haasteisiin
• hillitä kustannusten kasvua

Valtionavustushaku 2020, hakuaika 20.1.-31.3.2020
•

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon
kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023 (13/2020)

• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmasta on mahdollista
hakea rahoitusta peruspalveluiden toiminnalliseen kehittämiseen
(rahoitusosuus 100 %)
• Valtionavustusta voi hakea maakunnan laajuisiin hankkeisiin,
joissa hakijaksi alueelta on sovittu yksi kunta tai kuntayhtymä
• STM vahvistaa vuosien 2021 ja 2022 avustusten (täydentävät haut)
mahdolliset painotukset ja enimmäismäärän viimeistään syksyllä 2020 ja
2021 osana valtion talousarviokäsittelyä

Valtionavustusten peruslinjaukset
Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus –ohjelma (STM:n
mom. 33.60.39)

Muut
kehittämishankkeet
(STM:n mom. 33.60.39)

Rakenneuudistuksen
valmistelua tukevat hankkeet
(VM:n mom. 28.70.05)

Alueille jaettava
määräraha

70 m€ vuonna 2020, käytettävissä
vuosina 2020-2022, rahoitus kaikille
alueille suhteellisesti.

n. 20-25 m€ vuonna
2020, käytettävissä
vuosina 2020-22

Yhteensä n. 120 m€ vuonna
2020, vuosille 2020-2021,
rahoitus alueille osin
suhteellisesti.

Hakuaika

20.1.-31.3.2020

Kevät 2020

20.1.-31.3.2020

Alueelliset toimijat

Alueelliset kuntien tai kuntayhtymien
hankkeet (pääsääntöisesti väh. 80%
maakunnan väestöpohjasta)

Kunta tai kuntayhtymä,
myös yksittäiset kunnat ja
järjestöt

Alueelliset kuntien tai
kuntayhtymien hankkeet
(pääsääntöisesti väh. 80%
maakunnan väestöpohjasta)

Haun (ensisijainen)
fokus

Peruspalveluiden (tuotannon)
toiminnallinen kehittäminen

Muiden kohdennettujen
sosiaali- ja
terveyspalveluiden
(tuotannon) toiminnallinen
kehittäminen

Toimenpiteet, jotka tukevat soteuudistuksen valmistelua,
erityisesti järjestämisvastuun
siirtymistä (ml. tietotekniset
ratkaisut)

Valtion rahoitusosuus

100%

80%

80%

Koordinaatio

Tulevaisuuden sote-keskus
koordinaatioryhmä (STM, THL)

STM:n linjaorganisaatiot

Alueelliselle valmistelulle
asetettava erillisjaosto

Hankehallinta

STM ja THL (sisällöllinen)

STM

STM

Kevään 2020 valtionavustusten aikataulu
Muut kohdennetut sotepalveluiden
Tulevaisuuden sote-keskus –ohjelmavaltionavustukset
valtionavustushaku 20.1.-31.3.20

Sote-rakenneuudistus
valtionavustushaku 20.1.-31.3.20
Valtionavustusasetukset
16.1.20

2020

Päätöksentekoprosessi
5-6/20
Hakemusten
käsittely ja arviointi
4-5/20

Alueellisen valmistelun tuki, hallinnollinen valmisteluprosessi
STM:n keskustelut
alueiden kanssa
1-2/2020

Alueellisen
kehittämistyön aloitus
6/20 ->

6/2020

Valtionavustus: Tulevaisuuden sosiaali- ja
terveyskeskus -ohjelma
• Rahaa jaetaan maakunnille 70 milj. euroa ohjelman tavoitekokonaisuuksiin,
joilla toteutetaan hallitusohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä (100 % rahoitus)
• Ohjelmalle asetetut tavoitteet:
1. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden
parantaminen
2. Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja
ennakoivaan työhön
3. Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
4. Palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen
5. Kustannusten nousun hillitseminen.
• Saavutetaan muiden tavoitteiden toimenpiteiden toteutuessa

70 000 000
Uudenmaan maakunta
1 671 024
Varsinais-Suomen maakunta
478 582
Satakunnan maakunta
218 624
Kanta-Hämeen maakunta
171 364
Pirkanmaan maakunta
517 333
Päijät-Hämeen maakunta
207 394
Kymenlaakson maakunta
166 623
Etelä-Karjalan maakunta
128 756
Etelä-Savon maakunta
136 474
Pohjois-Savon maakunta
250 414
Pohjois-Karjalan maakunta
165 569
Keski-Suomen maakunta
273 283
Etelä-Pohjanmaan maakunta
194 316
Pohjanmaan maakunta
176 193
Keski-Pohjanmaan maakunta
68 437
Pohjois-Pohjanmaan maakunta 412 161
Kainuun maakunta
73 061
Lapin maakunta
178 522

25 %

75 %

Kiinteä osuus
972 222
972 222
972 222
972 222
972 222
972 222
972 222
972 222
972 222
972 222
972 222
972 222
972 222
972 222
972 222
972 222
972 222
972 222

Väestöperusteinen
osuus
15 985 183
4 578 163
2 091 379
1 639 285
4 948 859
1 983 952
1 593 932
1 231 693
1 305 524
2 395 485
1 583 850
2 614 252
1 858 846
1 685 480
654 675
3 942 773
698 909
1 707 759

Yhteensä
16 957 405
5 550 385
3 063 601
2 611 507
5 921 081
2 956 174
2 566 154
2 203 915
2 277 746
3 367 708
2 556 072
3 586 475
2 831 068
2 657 702
1 626 897
4 914 996
1 671 131
2 679 982

Tulevaisuuden
sosiaali- ja
terveyskeskus

Ohjelman
kansallisen
toimeenpanon
organisaatio

Valtionavustuksen saannin kriteereitä (1/2)
• Valtionavustusasetuksen (13/2020) mukaiset yleiset edellytykset tulee
täyttyä
• Alueellisen hankekokonaisuuden tulee sisältää kaikki ohjelman viisi
tavoitetta, ja niihin sisältyviä toimenpiteitä (tarkennetut, mahdollisuuksien
mukaan mitattavissa/seurattavissa olevat)
• Tulee olla perustason palveluita uudistava, maakunnan laajuinen
hankekokonaisuus (80% maakunnan väestöpohjasta)
• Kaikkien maakuntien hankesuunnitelmiin tulee sisältyä psykososiaalisten
menetelmien saatavuuden parantamiseen liittyvä kehittäminen osana
nuorten perustason palveluiden kehittämistä (yhteistyö yliopistollisen
sairaanhoitopiirin kanssa)

Valtionavustuksen saannin kriteereitä (2/2)
• STM ja alueiden (maakuntien) välisissä keskusteluissa esiin
nousseet kehittämistarpeet tulee ottaa huomioon
hankesuunnitelmissa (väestön palvelutarpeeseen vastaaminen)

• Hankekokonaisuuden toteuttamisessa tulee hyödyntää olevia
toimivia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä
• Vuoden 2020 haussa painotetaan peruspalveluiden saatavuutta
edistäviä kehittämistoimia, jotka samalla tukevat hallitusohjelman
mukaisen hoitotakuun tiukentamisen mahdollisuuksia
• Digitaalisten palveluiden kehittämisen tulee olla kansallisen
ohjauksen periaatteiden ja linjausten mukaista (rahoitus soterakenneuudistusta tukevasta valtionavustuksesta)

Ohjelman seuranta ja arviointi

Toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen
digitaalisten välineiden avulla (yhteinen sote-rakenneuudistusta tukevan
kehittämistoiminnan kanssa)
• Ensisijaisena tavoitteena maakunnan laajuisten toimintaprosessien ja
toimintamallien yhtenäistäminen, painopiste toiminnan muutoksissa
• Tästä osa-alueesta rahoitetaan kaikki tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –
ohjelmaan liittyvät digitaalisten palveluiden kehittämishankkeet (ml. sosiaali- ja
terveyskeskus –ohjelmaan kytkeytyvät työkykyohjelman tavoitteita edistävät
toimenpiteet)
• Kehitettävissä toimintaprosesseissa ja tietojärjestelmäratkaisuissa tukeudutaan
valtakunnallisiin toimintamalleihin ja tietojärjestelmäpalveluihin
• Perustason palveluita tukeva asukkaiden digitaalisten palveluiden kehittäminen
kytketään soveltuvilta osin SoteDigi Oy:n Omaolo-palvelun toiminnallisuuksien ja
sisältöjen laajentamiseen ja levittämiseen tai muuhun, tarkoituksenmukaiseen
valtakunnalliseen yhteistyöhön
• Valtakunnallisten toimintamallien ja määrittelyiden käyttöönotto alueella
• Tietojärjestelmien konsolidointien ja hankintojen valmistelu

Seuraavat valtionavustushaut keväällä 2020
Keväällä avautuu valtionavustushakuja, joissa jaetaan yhteensä
noin 25 miljoonaa euroa esimerkiksi

• Lastensuojelun kehittämiseen
• Mielenterveysstrategian toimeenpanoon
• Kotihoidon resurssien riittävyyteen ja omaishoidon kehittämiseen
• Työkykyohjelmaan (työkyvyn tuki)
• Ohjelmatyöhön asunnottomuuden poistamiseksi

• Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetin kokeiluihin

soteuudistus.fi
soteuudistus.fi/valtionavustushaut
https://thl.fi/web/sote-uudistus
https://thl.fi/web/soteuudistus/tulevaisuuden-sosiaali-jaterveyskeskus
#sote #tulevaisuudensote

