
OHJELMA

• Lainsäädännön aikataulu
• Sote-rakenneuudistuksen toteutusaika 31.12.2021 asti
• Hakujen täydennyspyynnöt 25.5.-8.6.
• Sote-keskuksen täydentävät haut
• Sote-keskus ja sote-rakenne hakemusten käsittely ja 

integrointi 
• Sote-keskuksen sidosryhmien verkkotyöpaja
• Viestintä: sote-uudistus uutiskirje Lainsäädännön aikataulu 



ALUEIDEN SKYPE-LÄHETYS 21.4 KLO 12.30-13.30

• Lainsäädännön aikataulu
• Lainsäädännön valmistelu etenee ja tavoitteena on saada lait eduskuntaan vuoden 2020 aikana. Lait 

ovat lausunnoilla kesän ja alkusyksyn aikana

• Sote-rakenneuudistuksen toteutusaika 31.12.2021 asti
• Hankkeita voidaan toteuttaa vuoden 2021 loppuun asti, viimeinen maksatus voidaan toteuttaa vuoden 

2022 puolella

• Hakujen täydennyspyynnöt 25.5.-8.6.
• Alueita pyydetään valmistautumaan hakujen täydennyspyyntöihin. Täydennyspyynnöt ovat sote-

keskushaun osalta enemmän teknisiä, mutta rakenneuudistuksen osalta voivat olla myös sisällöllisiä 

• Sote-keskuksen täydentävät haut
• Täydentävät haut ovat oletuksen mukaan ensi vuonna. Asia selviää tarkemmin kesälomien 

jälkeisessä budjettiriihessä. 

• Sote-keskus ja sote-rakenne hakemusten käsittely ja integrointi 
• Hakujen arviointi ja käsittely tehdään tiiviissä yhteistyössä, jotta saadaan mahdollisimman hyvä 

kokonaisuus

• Sote-keskuksen sidosryhmien verkkotyöpaja
• Verkkotyöpaja korvaa koronan vuoksi peruuntuneet työpajat. Verkkotyöpaja on auki kahden viikon 

ajan eikä osallistujamäärälle ole asetettu ylärajaa. Kaikki halukkaat voivat siis osallistua kaikista eri 
organisaatioista. Tästä tiedotamme lisää piakkoin.

• Viestintä: sote-uudistus uutiskirje Lainsäädännön aikataulu 
• Tilauksen voi tehdä osoitteessa soteuudistus.fi -> ajankohtaista -> uutiskirjeen tilaus
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MUUT STM:N VALTIONAVUSTUSHAUT

• Pääministeri Marinin hallituksen ohjelma

• Valtion talousarvio vuodelle 2020

Keväällä 2020 STM:n valtionavustuksiin yli 200 miljoonaa (pl. 

STEA)



AVOINNA OLEVIA 

VALTIONAVUSTUSHAKUJA

• Lastensuojelun monialainen kehittäminen 

2020-2022

• Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen 

budjetin kokeiluhanke

• Sosiaalihuollon kirjaamisvalmennus

• Asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kehittäminen

• Valtionavustus työkyvyn tukemiseen 

vuosille 2020 - 2022

• Lastenasiaintalo/Barnahus-hankkeen jatko

• Lisätietoja: https://stm.fi/rahoitus-ja-

avustukset

https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset
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VALMISTELUSSA OLEVAT 

VALTIONAVUSTUSHAUT

• Mielenterveysstrategia

• 3 eri rahoitusta, jotka pohjautuvat 

mielenterveysstrategiaan

• Hakijoina kunnat, kuntayhtymät ja 

yleishyödylliset yhteisöt

• Hakujen avautuminen huhti-

toukokuussa

• Koronatilanne huomioidaan sekä 

sisällöllisesti että hakuajassa
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POIKKEUSTILANTEEN 

VAIKUTUS 

VALTIONAVUSTUSTOIMINTAAN

• https://stm.fi/stm-ohjeet-koronavirustilanteessa

• Valtionavustuksella voidaan rahoittaa sellaista 
toimintaa, johon valtionavustus on myönnetty

• Toiminnan tavoite pyritään edelleen 
toteuttamaan

• Välttämättömiä muutoksia toiminnan 
toteuttamiseksi voidaan tehdä
• Muutokset kuvataan avustusta 

selvitettäessä
• Tarvittaessa yhteys STM:öön

https://stm.fi/stm-ohjeet-koronavirustilanteessa


Lisätietoja:

Kati Hokkanen

Sähköposti: etunimi.sukunimi@stm.fi

Sosiaali ja terveysministeriö

Internet: stm.fi

Twitter: @STM_Uutiset


