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Sote-valtionavustusten tilanne

• Kansallisen mielenterveysstrategian toimeenpano
• Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa 
• Itsemurhien ehkäisy
• Työelämään kuntouttavien mielenterveyspalvelujen ”IPS - sijoita ja valmenna!” -kehittämistä 

toteuttavat hankkeet

• Asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen
• Valtionavustus kunnille ja kuntayhtymille työkyvyn tukemiseen
• Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke 
• Lastensuojelun monialainen kehittäminen
• Valtionavustushaku sosiaalialan osaamiskeskuksille sosiaalihuollon ammattilaisten 

kirjaamisvalmennukseen
• Ikäohjelman toimeenpano - Kotona asumista tukevan teknologian KATI-hanke



Mielenterveysstrategiaa toimeenpanevat 
valtionavustushankkeet
• Hakuaika 5.5.-30.7.2020, määräajassa yht. 31 hankehakemusta (1 myöhässä toimitettu)
• THL toimittanut arvioinnin 28.8.2020
• STM:n arviointipooli kokoontunut kolme kertaa, lisäksi STEA asiantuntijoiden konsultaatiokokous
• Lisätietopyynnöt käynnissä, määräaika 25.9.2020
• Päätösehdotusten käsittely lokakuun ensimmäisellä viikolla, päätöskirjeet lokakuun toinen viikko
• Kick off 19.10.2020

Mielenterveysosaamisen vahvistaminen kunnissa (24 hakemusta)
• Jaossa 4,5 milj. €, haettu yhteensä n. 9,4 milj. €
• Ehdotettu  puollettavaksi 6 hanketta, lisäselvitettäväksi 7 (+ kaksi) ja hylättäväksi 9 hanketta

Itsemurhien ehkäisy (7 hakemusta)
• Jaossa 4,6 milj €, haettu yhteensä n.  3,9 milj. €
• Ehdotettu puollettavaksi 4 hanketta,  lisätietoselvitettäväksi 1 hanke ja 2 hylättäväksi



Asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen 
kehittämishankkeet 2020-2022
• Liittyy ympäristöministeriön asunnottomuusohjelmaan, johon mukaan kutsutut kaupungit saivat 

hakea valtionapua asunnottomuutta vähentävien sote-palveluiden kehittämiseen
• Budjetoitu n. 3 miljoonaa tälle vuodelle ja n. 3 miljoonaa 2021 kehyksiin
• Osa varattu STM:lle kahden henkilötyövuoden rahoittamiseen koko hankekaudelle eli 2020 – 2022
• Potentiaalisia hakijoita 10, joista 8 haki, niistä 7 saa valtionapua (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, 

Jyväskylä ja Pori)
• Yhteensä jaetaan 4,8 milj. euroa, josta 2021 kehysten osuus ehdollisena
• Hankkeiden koot vaihtelevat n. 200 000 euron ja 1,4 miljoonan välillä

Kukaan hakijoista ei saa sitä summaa, minkä hakivat ja yksi hakemus kokonaan hylätty
• Kaikilta hakijoilta pieniä tarkennuksia ja muutamalta myös vähän isompia muutoksia suunnitelmiin 
• Rahaa jää noin 750 000 euroa, mikäli kehyksissä määräraha pysyy ennallaan,

mahdollistaa täydentävän haun niille, jotka eivät hakeneet keväällä koronan tai muun syyn takia 
(Kuopio ja Keusote) tai jäivät ilman rahoitusta (Turku)

• Päätökset allekirjoitettu 14.9. ja lähteneet hakijoille 16.9. 
• Käynnistys suunniteltu 27.10., lisäksi hankkeille tarjottu kahdenkeskiset skypepalaverit lokakuun alussa



Valtionavustus kunnille ja kuntayhtymille 
työkyvyn tukemiseen 2020-2022
- Hakuaika 16.4.- 15.6., hakemuksia 25
- Hankkeille jaettava summa alunperin 12 milj. €, mutta lisärahoitusta LTAE4 7,5 milj. €, josta osa 

hankkeiden rahoitukseen
- THL ja TTL arvioivat hakemukset 22.6.-7.8.
- 18.8. arviointipaneeli, jossa STM, THL, TTL ja LSAVIn edustajat, esityksenä rahoitusta 23 

hankkeelle, joista 9 täysimääräisenä
- Hankkeiden yhteensä anottu summa 22, 1 milj. €, arviointipaneeli ehdottaa jaettavaksi 17,9 milj. €
- Lisäselvityspyynnöt (17 kpl) lähetetty, käydään läpi ensi viikolla

- kohdistuivat mm. talousarvioiden korjauksiin, ostopalveluiden ja hankintojen selvityksiin, 
kuntayhteistyöhön, koulutukseen ja osaamisen vahvistamisen selkeyttämiseen ja amk-yhteistyöhön

- Kahdelta hankkeelta pyydetty hankkeiden yhdistämistä ja siitä yhteinen suunnitelma

- Päätöksenteko STM:n sisällä (neljä osastoa), esitys yhteisjoryn käsittelyyn 1.10. ja STM-jorylle 5.10.
- Hankkeet jakautuneet laajalle alueelle, hakijoissa mukana sekä isoja kuntayhtymiä että pieniä 

kuntia, joten toteutuksen volyymitkin vaihtelevat. Useassa hankkeessa yhteistyötä Tulevaisuuden 
sote-keskus -hankkeen kanssa.



Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen 
budjetoinnin kokeiluhanke 2020-2021
• Valtionavustushaku 25.3.-25.5.2020, hakemuksia 10
• Myönnettävän valtionavustuksen enimmäismäärä yhteensä 3,3 milj. € (1,0 milj. € + 2,3 milj. €)
• Haettujen valtionavustusten yhteismäärä 3,4 milj. €, määrät vaihtelivat 129 000 € – 628 000 €
• Avustusesitys valmisteltiin THL:n arviointipaneelin (6/2020) ehdotuksen pohjalta. 
• Avustuksia esitettiin 9:lle kuntien ja kuntayhtymien hankkeelle yhteensä 2,9 milj. € (0,8 milj. € + 

2,1 milj. €).  Yksi hakemus esitettiin hylättäväksi ja yhdelle hakijalle esitettiin myönnettäväksi 
haettua pienempi avustus. Ministeri hyväksyi alustavasti esityksen 2.9.

• Hakijoille ennakkotieto 7.9., min. Kiuru teki avustusesityksen mukaisen päätöksen 14.9. 
• Avustuksen saajat:  Eteva ky, Essote ky (osatoteuttajana Vaalijala ky), Eksote ky, Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymä, Keusote ky, Tampere/Pirkanmaa, Vaasa-Laihia yhteistoiminta-alue, Espoo 
(osatoteuttajina Lohja, Kirkkonummi, Karviainen ky ja Kauniainen) ja  Vantaa

• Hankkeen käynnistystilaisuus pidettiin 15.-16.9. THL:ssä, joka vastaa hankkeen koordinoinnista ja 
tuesta alueellisille hankkeille



Lastensuojelun monialainen kehittäminen 
2020 – 2022

• Hakuaika 25.3. - 1.6.2020
• Yhteensä 6 hakemusta
• Hakijaehdot täyttävien kanssa on neuvoteltu ja pyydetty hakemusten 

täydentämistä kesän aikana
• Päätösten valmistelu on loppusuoralla
• Hankkeet organisoidaan viideksi alueelliseksi kehittämishankkeeksi 

yhteistoiminta-alueiden maantieteellisen aluejaon mukaisesti



Valtionavustushaku sosiaalialan osaamiskeskuksille 
sosiaalihuollon ammattilaisten kirjaamisvalmennukseen 

• Myönnetty Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselle (Vasso) 700 000 euroa 
sosiaalihuollon ammattilaisten kirjaamisvalmennukseen, toteuttamisaika 2020-21

• Toteutetaan valtakunnallisena hankkeena, kaikki sosiaalialan osaamiskeskukset mukana
• Hanketta edeltäneet THL:n rahoittamat, sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistamiseksi 

toteutetut hankkeet Kansa-koulu (v. 2015-2017) ja Kansa-koulu II (v. 2018-2019)
• Valmennusrakenne sai edellisissä hankkeissa kiitosta ja se on jo valmiiksi osaamiskeskuksissa
• Päätavoite lisätä sosiaalihuollon kirjaamisosaamista valtakunnallisesti ja vahvistaa edellytyksiä 

asiakastiedon yhdenmukaiseen kirjaamiseen ja käsittelyyn. Kenttä on valtavan laaja, aiemmilla 
hankkeilla ei ole vielä päästy kouluttamaan esim. yksityisen sosiaalihuollon toimijoita

• Tavoitteena myös edistää sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa, määrämuotoisen 
kirjaamisen käyttöönottoa, kertakirjaamisen periaatteen toteuttamista, sosiaalihuollon Kanta-
palveluiden käyttöönottoa ja sosiaalialan ammattilaisten tiedonhallintaosaamisen kehittymistä. 

• Hankkeella tuetaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta, tulevaisuuden 
sote-keskus-ohjelmaa ja siihen liittyvää digitalisoitumista

• Hankkeella velvoite tehdä yhteistyötä tulevaisuuden sote-keskushankkeiden sekä THL:n kanssa



Kansallisen ikäohjelman toimeenpano
- Kotona asumista tukevan teknologian KATI-hanke

• Syksyllä tulossa haettavaksi valtionavustukset kotiin tuotavan teknologian 
toimintamallin pilotointia varten

• Hanketta hallinnoi THL, joka hankkii teknologisen tuen alihankintana VTT:ltä
• THL ja VTT rakentavat hankkeen aikana teknologian kansallisen koordinaation 

mallin ja alueilla pilotoidaan niiden tuella paikallisia malleja
• Hankkeen koko kustannus on noin 7 miljoonaa, josta 6 M€ jaetaan 

valtionavustuksina
• THL valmistelee valtionavustushaun ja STM hoitaa siihen liittyvän 

viranomaistyön



Kiitos!

@taru_koivisto

taru.koivisto@stm.fi

mailto:taru.koivisto@stm.fi
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