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• Haun painopiste: Täydentävässä valtionavustushaussa painotetaan erityisesti 
palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, 
mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuksessa. 

• Hoitoon pääsyn parantaminen ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto kaikille 
ikäryhmille tulee sisältyä kaikkiin hankkeisiin. 

• Hakijat: Täydentävä avustus voidaan myöntää hakijoille, jotka hallinnoivat vuonna 
2020 myönnettyä Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman mukaista valtionavustusta. 

• Poikkeus: Etelä- ja Itä-Savo toimittavat yhden yhteisen hakemuksen.

• Haettavana on 141 M€.

• Tästä 21 M€ on kohdennettu lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman mukaisille 
toimenpiteille. 

• Ei edellytetä omarahoitusosuutta. 

• Hakuaika: 16.8.2021 – 15.10.2021

• Valtionavustuspäätökset tehdään vuoden 2021 lopussa.

Täydentävä valtionavustushaku vuosille 2021–2023



Alueet % €

Uusimaa 24,22 % 34 157 058   

Varsinais-Suomi 7,93 % 11 180 062   

Satakunta 4,38 % 6 170 968   

Kanta-Häme 3,73 % 5 260 322   

Pirkanmaa 8,46 % 11 926 750   

Päijät-Häme 4,22 % 5 954 579   

Kymenlaakso 3,67 % 5 168 968   

Etelä-Karjala 3,15 % 4 439 314   

Etelä-Savo 3,25 % 4 588 032   

Pohjois-Savo 4,81 % 6 783 525   

Pohjois-Karjala 3,65 % 5 148 659   

Keski-Suomi 5,12 % 7 224 185   

Etelä-Pohjanmaa 4,04 % 5 702 581   

Pohjanmaa 3,80 % 5 353 371   

Keski-Pohjanmaa 2,32 % 3 277 036   

Pohjois-Pohjanmaa 7,02 % 9 900 205   

Kainuu 2,39 % 3 366 135   

Lappi 3,83 % 5 398 248   

YHTEENSÄ 100,00 % 141 000 000   

Haettava euromäärä jakautuu alueille asetuksella 

säädetyn mukaisesti (VNA 13/2020)

On suositeltavaa hakea vähintään 

jakoprosentin mukaan avustusta LAPE:n

osalta. 

Alueet voivat käytännössä käyttää lasten ja 

perheiden palveluiden kehittämiseen myös 

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen muuta 

rahoitusosuutta. 



• Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen, 

hyvinvoinnin ja oppimisen edellytysten vahvistaminen ja eriarvoistumiskehityksen 

pysäyttäminen. 

• Lapsi- ja perhepalvelujen alueellisen kehittämisen painopisteet Tulevaisuuden sosiaali- ja 

terveyskeskus -ohjelman yhteydessä ovat:

• Perhekeskus-toimintamalli ja arjen varhainen tuki

• Lasten ja nuorten matalan kynnyksen ja monialaisen mielenterveys- ja päihdetyön 

laadun ja saatavuuden parantaminen. 

• Täydennyshaussa myönnetään rahoitusta nyt myös lastensuojelun kehittämiseen. 

• Kuntoutus, nuoret ja mielenterveys ovat teemoja, joihin liittyen alueilta erityisesti toivotaan 

kehittämishankkeita vuosina 2021-2023

• Kts. Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma vuosille 2020–2022

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162622/STM_2020_39.pdf?sequence=1

&isAllowed=y

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162622/STM_2020_39.pdf?sequence=1&isAllowed=y


• Sosiaalihuoltolain mukaisten perheiden ennaltaehkäisevien 
palvelujen laatu ja saatavuus.

• Perhekeskus-toimintamallin toimeenpano 

• Varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen saatavuus 
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen 
yhteydessä.

• Vastuullisen asiakasohjauksen malli (case management) 

• Aikuisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa toimintamallit 
koko perheen tukemiseksi. 

• Huomioidaan nuorten erityistarpeet palveluiden kehittämisessä.

Perhekeskukset ja varhainen tuki



• Turvataan lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveyttä vahvistavien 
palvelujen saatavuus osana sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämistä. 
Jalkautetaan palveluja nuorten arkiympäristöihin kuten kouluihin, oppilaitoksiin 
ja monialaisiin yhteisiin toimintoihin kuten Ohjaamoihin. 

• Kehitetään mielenterveyspalvelujen saatavuutta osana 
opiskeluterveydenhuollon kokonaisuutta. 

• Vahvistetaan päihteillä oireilevien nuorten tuen tarpeiden tunnistamista, hoitoon 
ohjautumista sekä kokonaisvaltaista tukemista ja hoitoa. 

• Otetaan käyttöön lasten ja nuorten käytös- ja neuropsykiatristen ongelmien 
tuen, hoidon ja kuntoutuksen menetelmiä. 

• Lisätään mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaamista erityisesti 
sosiaalihuollon palveluissa. 

• Rakennetaan systemaattiset lasten ja nuorten tuen mallit tilanteissa, joissa 
vanhemmalla tai muulla läheisellä on päihde- ja/tai mielenterveysongelma.

Matalan kynnyksen mielenterveys- ja 

päihdetyö 



• Sosiaalihuollon perus- ja erityistason- sekä terveydenhuollon 

palveluiden asiakaslähtöistä yhteistyö ja integraatio. 

• Lastensuojeluun yhdenmukaiset toimintakäytännöt ja 

lastensuojelun tuen yhdenvertainen saatavuus 

hyvinvointialueella.

• Tärkeää tehdä yhteistyötä sosiaalialan osaamiskeskusten 

koordinoimien lastensuojelun monialaisen kehittämisen 

valtionavustushankkeiden kanssa vuosina 2020–2022.

Lastensuojelu



• Koronapandemia on lisännyt palvelun ja tuen tarpeita monien asiakasryhmien 

osalta.

• Valiovarainvaliokunta on muistiossaan painottanut erityisesti lasten, nuorten ja 

perheiden tuen tarpeisiin vastaamista. Hallitus on myöntänyt näihin tarpeisiin 

vastaamiseksi kehittämisrahoitusta, joka kohdennetaan alueille osana 

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa. 

• Rahoitus on tarkoitettu matalalla kynnyksellä saatavan sekä jalkautuvan ja liikkuvan 

sote-integroidun työn kehittämiseen ja juurruttamiseen:

• nuorten mielenterveyden ja pärjäävyyden tukemiseksi sekä 

• lasten, nuorten ja perheiden arjessa selviytymisen vahvistamiseksi.  

Koronapandemian aiheuttama tuen tarve (17,5 M€)



Hakuohjeita

• Materiaali löytyy kokonaisuudessaan: 

• https://soteuudistus.fi/vuoden-2021-taydentava-valtionavustushaku

• THL:n aluekoordinaattorit tukevat hankkeiden valmistelussa. 

• STM antaa yleistä, strategisen tason ohjausta. Kysymyksiin annetut vastaukset 

tiedotetaan kaikille hakijoille UKK-sivuston kautta: 

• https://soteuudistus.fi/hakuun-liittyvat-kysymykset

https://soteuudistus.fi/vuoden-2021-taydentava-valtionavustushaku
https://soteuudistus.fi/hakuun-liittyvat-kysymykset


• Hakemukseen liitettävästä päivitetystä talousarviosta tulee käydä ilmi koko 

hankekokonaisuuden kustannukset (2020 – 2023), josta on osoitettu täydentävän 

haun osuus euroina.

• Hankkeen kokonaiskustannuksista tulee eritellä lapsi- ja perhepalveluiden 

kehittämisestä aiheutuvat kustannukset.

• Valtionavustus on kolmevuotinen siirtomääräraha, joka on käytettävissä sinä 

vuonna, kun avustuspäätös tehdään sekä kahtena seuraava vuonna: 

• vuonna 2020 myönnetyn rahan käyttöoikeus päättyy vuoden 2022 lopussa ja 

• vuonna 2021 myönnetyn rahan käyttöoikeus päättyy vuoden 2023 lopussa.

• Hankkeiden hallinnointi siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Tähän 

muutokseen liittyvä ohjeistus annetaan myöhemmin. 

• (kysymykset mm. hankehenkilöstöön ja tilintarkastukseen liittyen)

Hankkeen kustannukset


