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Täydentävän valtionavustuksen hakeminen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa 
vuosina 2020–2023 toteuttaville hankkeille  
 
 

KÄYTTÖTARKOITUS JA TAUSTA 

Pääministeri Sanna Marinin hallitus toteuttaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjel-
man, jossa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja. Ohjelman tarkoituksena on tu-
kea hyvinvointialueita valmistelemaan ja ottamaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosi-
aali- ja terveyskeskus, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteyden-
otolla. 

Vuoden 2021 valtionavustushaku on täydentävä haku vuonna 2020 myönnetyille valtionavus-
tushankkeille. Avustuksella täydennetään, syvennetään, laajennetaan ja jatketaan käynnissä 
olevia hankekokonaisuuksia kunkin hyvinvointialueen tilanteen mukaisesti. Täydentävässä 
valtionavustushaussa painotetaan erityisesti palveluiden saatavuutta edistäviä toimia perus-
terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja monialaisessa kuntoutuk-
sessa. Hoitoon pääsyn parantaminen ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönotto kaikille 
ikäryhmille tulee sisältyä kaikkiin hankkeisiin.  

Täydentävässä haussa rahoituksen enimmäismäärä on 141 miljoonaa euroa ja se on käytettä-
vissä vuoden 2023 loppuun asti. Hakijoilta ei edellytetä omarahoitusosuutta. Tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman rahoitus perustuu talousarvion momenteilta 33.03.31 ”Hy-
vinvoinnin ja terveyden edistäminen” sekä 33.60.39 ”Palvelurakenteen kehittäminen” ohjel-
man toteuttamiseksi tehtyihin varauksiin.  

Ohjelma ja sen tavoitteet nivoutuvat yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen 
kansallisen ja alueellisen toimeenpanon kanssa. Asiakkaalle kehittämistyö näkyy perustason 
sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden, laadun, yhteentoimivuuden, saavutettavuuden ja 
tehokkuuden parantumisena. Toimivat toimintamallit ja näyttöön perustuvat menetelmät tu-
kevat asiakaslähtöisyyttä sekä työntekijöiden ammatillista kehittymistä ja hyvinvointia. Tarkoi-
tuksena on myös vahvistaa kansalaisten luottamusta julkisesti järjestettyihin sosiaali- ja ter-
veyspalveluihin.  

Ohjelman tavoitteiden mukaisesta valtionavustuksesta säädetään valtioneuvoston asetuk-
sessa (13/2020). Hankerahoituksen hakemisessa ja käytössä tulee noudattaa Tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa ja hankeopasta.   

 
HAKEMINEN 

Täydentävä avustus voidaan myöntää vain hakijoille, jotka hallinnoivat vuonna 2020 myönnet-
tyä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman mukaista valtionavustusta. Etelä-Savon 
osalta edellytetään kuitenkin, että alue toimittaa täydentävässä haussa yhden Etelä- ja Itä-Sa-
von yhteisen hakemuksen, jolla integroidaan vuonna 2020 alkaneet hankkeet yhdeksi koko-
naisuudeksi. Hankekokonaisuudet kohdentuvat näin ollen hyvinvointialueiden maantieteelli-
sille alueille.  

Hakemuksessa tulee esittää hankkeen tavoitteet, niiden saavuttamiseksi suunnitellut toimen-
piteet ja tavoiteltavat tulokset.  
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Hakuaika valtionavustuksiin alkaa 16.8.2021 ja päättyy 15.10.2021 klo 16.15. Hakemus liittei-
neen toimitetaan sähköisessä muodossa sosiaali- ja terveysministeriöön osoitteeseen kir-
jaamo@stm.fi otsikolla ”[Xxx] hyvinvointialueen täydentävä hakemus Tulevaisuuden sosiaali- 
ja terveyskeskus -hankkeelle, VN/1925/2020”. Ohjelma ja hankeopas sekä hakulomake ja liit-
teet täyttöohjeineen löytyvät osoitteesta https://soteuudistus.fi/vuoden-2021-taydentava-
valtionavustushaku. 

 

AVUSTUSPÄÄTÖKSET JA LISÄTIETOJA 

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee avustuspäätökset vuoden 2021 lopussa.  
 
Avustusta koskeviin kysymyksiin vastaavat sosiaali- ja terveysministeriössä erityisasiantuntija 
Kirsi Paasovaara ja johtaja Taina Mäntyranta, sähköposti: etunimi.sukunimi@stm.fi. Terveyden- 
ja hyvinvoinnin laitos tukee alueita hankkeiden valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvissä teh-
tävissä.   
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