
Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus -ohjelma 
 Kysymyksiä ja vastauksia valtionavustushausta 



 

• Hankehakemus erottelee hankkeen kokonaiskustannuksista 
sen osuuden, mikä kohdentuu lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelman toimeenpanoon, koska se rahoitetaan eri 
momentilta 

• ERVA-yhteistyön osuus (psykososiaalisten menetelmien 
koulutus ja käyttöönotto, yhteistyörakenne jne.) on osa 
mielenterveysstrategian toimeenpanoa peruspalveluissa, eikä 
siten sisälly lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman 
toimeenpanoon.  

 

 

Hankehakemuksessa on erotettava lape-muutosohjelma osa: 
sisällytetäänkö tähän ERVAn yhteistyö osuus ( psykososiaalisten 
menetelmien koulutus ja käyttöönotto, yhteistyörakenne jne), vai vain 
perustason perhekeskus ? 



Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman  
painopistealueet 2020-2022 

Lastensuojelun kehittäminen  
toteutetaan erillisenä hankkeena,  
johon suunnattava valtionavustus  
tulee haettavaksi alkuvuodesta 2020. 

Toimeenpano osana  
Tulevaisuuden sote-keskusohjelmaa. 



• Lapset kohdataan päivittäin sivistystoimen palveluissa, joten varhaisen 
tuen ja avun takaamiseksi tarvitaan kiinteät yhteistyörakenteet 
sivistystoimen ja soten välille.  

• Tarvitaan toimintamallit  lasten ja nuorten mielen ja arjen hyvinvointia 
sekä päihteettömyyttä vahvistavien matalan kynnyksen palvelujen 
tuottamiseksi koulujen ja oppilaitosten yhteydessä. 

• STM ja OKM tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta lapset ja nuoret saisivat 
parhaita mahdollisia palveluja kunnissa ja tulevissa maakunnissa (mm. 
yhteinen seuranta- ja tukiryhmä & yhteinen tiedottaminen). 

• THL koordinoi ja tukee monialaista yhteistyötä alueilla. 

Tavoitteena varhainen puuttuminen ja tuki, 
keskiössä soten ja sivistystoimen yhteistyö 



• Valtionavustusta voi hakea maakuntien yhteisille 
kehittämishankkeille osa-alueeseen 4 (Yhteistyötasoinen tai muu 
maakuntien yhteinen kehittäminen), joka voi koostua osa-
alueiden 1–3 sisällöistä ja tehtävistä.  

• Hankehakemuksen tekee alueiden yhdessä sopima organisaatio, 
joka tekee sen osana omaa hankehakemustaan. 

• Hankehakemuksessa on kuvattava kunkin osallistuvan alueen 
rooli ja työpanos hankkeessa.Valtionavustus myönnetään sille 
kunnalle tai kuntayhtymälle, joka on merkitty hakemukseen 
hankkeen hallinnoinnista vastaavaksi tahoksi 
 
 

Voiko rahoitusta hakea OT-keskuksiin? 



• Yhteistyömallien rakentaminen  
• Yhteistyöalueen yhteistyömallien suunnittelu ja rakentaminen 
•  Verkostojohtamisen mallit  
• Monitoimialaisten yhdyspintojen kehittäminen  
• Kumppanuusmallit järjestämisessä ja palvelutuotannossa 
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) toimintamallien 

kehittäminen 

Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen (3) 



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€, 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 sote-
uudistuksen 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 

Valtionavustusten peruslinjaukset 



• Rahaa jaetaan 120 miljoonaa euroa 

• Valtionavustusta myönnetään erityisesti sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämistehtävän kehittämiseen 

• Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio  
• Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen 
• Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen 

digitaalisten välineiden avulla 

• Avustuksilla voidaan jatkaa niiden alueellisten ratkaisujen 
kehittämistä, jotka aloitettiin edellisellä vaalikaudella 

Valtionavustus: rakenneuudistus 



soteuudistus.fi 
soteuudistus.fi/valtionavustushaut 
#sote #tulevaisuudensote 

https://soteuudistus.fi/valtionavustushaut
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