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Sote-uudistus, palvelujen kehittäminen ja Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma,
Taina Mäntyranta
Täydentävä valtionavustushaku, Kirsi Paasovaara
• Hakuohjeet
• Haun etenemisen vaiheet
• Täydentävän haun keskeiset sisällöt
• Liittymäpinnat (erityisesti RRF-haku)
Kysymyksiä alueilta
Täydentävää hakua ja erityisesti sitä koskevia kysymyksiä
käsitellään lisää hankejohtajien verkostossa 24.8.

Sote-uudistuksen tavoitteet
• kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
• turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja
terveyspalvelut kaikille suomalaisille
• parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta
erityisesti perustasolla
• turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti
• vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin
haasteisiin
• hillitä kustannusten kasvua
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Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma
• Asiakas saa palvelut
yksilöllisten tarpeiden
mukaan.
• Asiakas saa avun ajoissa.
• Asiointi on sujuvaa:
digipalvelut, ilta- ja
viikonloppu-vastaanotot,
matalan kynnyksen palvelut.
• Sote-ammattilaisten työnjako
toimii asiakkaan parhaaksi.
• Erikoislääkärien konsultaatiot
tukevat yleislääkärin työtä.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus

Täydentävä
valtionavustushaku

Täydentävä valtionavustushaku vuosille 2021 – 2023
• 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.

• 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.

Haettava euromäärä jakautuu alueille asetuksella
säädetyn mukaisesti (VNA 13/2020)
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
YHTEENSÄ

%
24,22 %
7,93 %
4,38 %
3,73 %
8,46 %
4,22 %
3,67 %
3,15 %
3,25 %
4,81 %
3,65 %
5,12 %
4,04 %
3,80 %
2,32 %
7,02 %
2,39 %
3,83 %
100,00 %

€
34 157 058
11 180 062
6 170 968
5 260 322
11 926 750
5 954 579
5 168 968
4 439 314
4 588 032
6 783 525
5 148 659
7 224 185
5 702 581
5 353 371
3 277 036
9 900 205
3 366 135
5 398 248
141 000 000

Hakuohjeita
• Materiaali löytyy kokonaisuudessaan:
• https://soteuudistus.fi/vuoden-2021-taydentava-valtionavustushaku

• Ohjelma ja hankeopas päivitetty.
• Hankeopas on tehty hakijoiden tueksi. Juridisesti sitovat ohjeet valtionavustuksen käytöstä tulevat
valtionavustuspäätöksessä.

• 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

• Hankejohtajien verkostossa 24.8. käydään läpi alueiden kysymyksiä.

Hakemus
• Hakemukseen liitetään:
•
•
•
•
•
•

mallipohjan mukaisesti päivitetty hankesuunnitelma,
päivitetty kuntasitoumuslomake,
päivitetty kokonaistalousarviolaskelma,
päivitetty arviointisuunnitelma,
päivitetty viestintäsuunnitelma ja
päivitetty selvitys siitä, miten kunnat osallistuvat hankkeeseen niiden järjestämisvastuulleen
kuuluvien merkittävien palvelukokonaisuuksien osalta, jotka ne hankkivat yksityiseltä
palveluntuottajalta.

• Hakemus toimitetaan 15.10.2021 klo 16.15 mennessä STM:n kirjaamoon.

Hankkeen kustannukset
• 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.

Täydentävän haun vaiheita
•
•
•
•

Hakuaika päättyy 15.10.2021.
Loka-marraskuussa hakemusten arviointi (THL, STM, AVI).
Marraskuussa mahdolliset lisäselvityspyynnöt (14 vrk vastausaika).
Marras-joulukuussa avustusesityksen käsittely STM:ssä (koordinaatioryhmä, sotejohtoryhmä, sote-ministerityöryhmä).
• Päätökset arviolta viikolla 51.

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman
keskeisiä sisältöjä ja liittymäpintoja
Hoitotakuun tiukentaminen *
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•
•
•

Tulevaisuuden
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terveyskeskus
-ohjelma ja
alueelliset
valtionavustushankkeet

Perhekeskukset ja varhainen tuki arjessa
Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdetyö
Lastensuojelu

Mielenterveysstrategia
•

Psykososiaalisten menetelmien saatavuuden parantaminen *

Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen
Koronapandemian aiheuttama tuen tarve
Maksuton ehkäisy
Sosiaalihuollon kehittämisohjelma
Toimiva kuntoutus sosiaali- ja terveydenhuollossa
Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen
•
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Ikäohjelma
Koti- ja omaishoidon resurssien ja laadun vahvistaminen
Omaishoidon kehittäminen
* kaikille hankkeille pakollinen

Sote-rakenneuudistuksen
alueelliset
valtionavustushankkeet
Suomen kestävän kasvun
ohjelma ja EU:n elpymis- ja
palautumistukiväline (RRF)
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alueellinen koordinointi
Työkykyohjelma
Asunnottomuutta vähentävien
sote-palvelujen kehittäminen
Saattohoito, kivunhoito ja
palliatiivinen hoito
Kotihoidon resurssien riittävyys

Miten palvelujen saatavuutta parannetaan
Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeissa?
Esimerkkejä kehittämisen kohteista, joita hankkeet toteuttavat alueellisten tarpeiden mukaan.
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Hoitotakuun tiukentaminen
• Tavoitteena perusterveydenhuollon hoitotakuu 3 kk ► 7 pv (kiireettömät asiat) ja
suun terveydenhuollon hoitotakuu 6 kk ► 3 kk.
• Tavoite on kirjattu hallitusohjelmaan ja puoliväliriihen päätöksiin (29.4.2021).
• Säädösmuutoksien on ajateltu astuvan voimaan vuonna 2023.
• Väliaikainen kehittämisrahoitus ja pysyvä rahoitus muodostavat ehjän ja
tasapainoisen kokonaisuuden
• Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman ja Suomen kestävän kasvun ohjelman
valtionavustushankkeet tulevilla hyvinvointialueilla muodostavat kokonaisuuden,
jonka avulla hoitoon pääsyn nopeuttamisen pysyvää voimavaratarvetta pystytään
pienentämään.
Pysyvän peruspalvelutehtävän
rahoittaminen
(Valtionosuudet)

Väliaikainen kehittämisrahoitus
(Valtionavustukset)

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma
• 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

Mielenterveysstrategia
• Tavoitteena on psykososiaalisten hoitojen saatavuuden parantaminen.
• Otetaan käyttöön vaikuttavaksi todetut menetelmät yleisimpien
mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon perustasolla.
• Rakennetaan mielenterveyshäiriöiden tunnistamista ja hoitoa tukeva perustason ja
erikoissairaanhoidon yhteistyö.
• Vuonna 2020 alkanut menetelmien käyttöönotto laajenee nuorista kaikkiin ikäryhmiin
kaikilla hankealueilla.
• Psykososiaalisten menetelmien alueellista suunnittelua, yhteensovittamista ja
osaamisen ylläpitämistä varten avataan erillinen valtionavustushaku yliopistollisten
sairaaloiden sairaanhoitopiireille.

Päihdepalveluihin pääsyn parantaminen
• Tavoitteena on vaikuttavien päihdepalveluiden saatavuuden parantaminen.
• Laajennetaan vaikuttavaksi osoitettujen, palveluvalikoimaan kuuluvien hoito- ja
kuntoutusmuotojen saatavuutta.
• Palveluja parannetaan myös ottamalla käyttöön vaikuttaviksi todettuja toimintamalleja
sekä liikkuvia, katutyötä toteuttavia ja koteihin vietäviä päihdepalveluja.
• Lisäksi keskeistä on rakentaa palveluketjut peruspalveluiden ja erityispalveluiden
välille sekä sopia monialainen yhteistyö.
• Perheiden ja läheisten sekä lasten ja nuorten erityistarpeiden huomiointi
päihdepalveluiden kehittämisessä on tärkeää.

Koronapandemian aiheuttama tuen tarve
• Koronapandemia on lisännyt erityisesti lasten, nuorten ja perheiden tuen tarpeita.
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.

Maksuton ehkäisy
• Ehkäisypalvelujen saatavuus ja sisällöt vaihtelevat kunnissa huomattavasti.
• Tavoitteena on edistää nuorten terveyttä tarjoamalla alle 25-vuotiaille helposti
saavutettavissa olevat ehkäisypalvelut ja maksuton ehkäisy.
• Palvelun saatavuutta ja saavutettavuutta voidaan kehittää esimerkiksi digitalisaation,
etävastaanottojen, palvelujen jalkautumisen ja henkilöstön välisen uuden työnjaon
kokeiluin.
• Ehkäisypalvelujen tulee sisältää raskauden ja seksitautien ehkäisy, seksuaali- ja
lisääntymisterveyttä edistävä neuvonta ja seksuaalikasvatus.
• Ehkäisyvälineet kustannetaan valtionavustuksella ja ehkäisyvaihtoehtoihin tulee
sisältyä kaikki ehkäisymenetelmät (pillerit, kierukat, kondomit, kapselit).

Sosiaalihuollon kehittämisohjelma
• Hallitusohjelman mukaisen sosiaalihuollon kehittämisohjelman tavoitteena on
tutkimus- ja tietopohjaisen sosiaalihuollon vahvistaminen.
• Kehittämistyöhön myönnettävän valtionavustuksen keskeisenä tavoitteena on
vahvistaa sosiaalihuollon osaamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
yhteensovittamista palvelujärjestelmässä. Sosiaali- ja terveydenhuollon
toimintakokonaisuuden tasapainoon tulee hankkeiden jatkototeutuksessa kiinnittää
huomiota.
• THL tarjoaa kehittämiselle asiantuntijatukea seuraaviin tavoitteisiin:
• oikea-aikaisen sosiaalialan ammattilaisten ja monialaisen tuen saannin
parantaminen,
• kansallisesti yhtenäisten vaikuttavuuden arvioinnin mittareiden ja vaikuttavien
työmenetelmien käyttöönotto sekä
• rakenteellisen sosiaalityön vahvistaminen.

Toimiva kuntoutus sosiaali- ja terveydenhuollossa
• Hallitusohjelman mukaan kuntoutusta kehitetään lähtökohtana kuntoutuksen
uudistamisen toimintasuunnitelma.
• Tavoitteena on parantaa väestön toiminta-, työ- ja opiskelukykyä, tukea itsenäistä
selviytymistä ja lisätä osallistumista työelämään. Uudistuksella mahdollistetaan
jokaiselle oikeus tarpeenmukaiseen kuntoutukseen.
• Sosiaali- ja terveyskeskuksissa toteutetaan yleistä kuntoutuksen toimintamallia, jolla
nivotaan yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sosiaali- ja terveyskeskusten
ja erikoissairaanhoidon sekä muiden toimijoiden (kuten Kela, järjestöt tai yksityiset
palveluntuottajat) välillä.

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen
• Tavoitteena, että iäkkäiden ja ikääntyvien ihmisten toimintakyky paranee ja terveiden
elinvuosien määrä lisääntyy.
• Palvelut vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja toimimaan oikea-aikaisesti ja tehokkaasti.
• Parannetaan palvelujen laatua ja vahvistetaan resursseja lainsäädäntöä uudistamalla.
• Kehitetään toimintaa poikkihallinnollisesti Ikäohjelman puitteissa.
• Avustus kohdennetaan mm:
• toimivan asiakas- ja palveluohjauksen kehittämiseen,
• elintapaohjauksen toimintamallin rakentamiseen siten, että huomioidaan iäkkäiden ja
ikääntyvien erityistarpeet, esim. muistisairauksien ennaltaehkäisy Finger-mallia soveltamalla,
• omaishoidon kehittämiseen (myös muiden kuin iäkkäiden osalta) ottamalla käyttöön
alueellisesti yhtenäinen toimintamalli omaishoidon tukemisessa hyödyntäen jo kehitettyjä
hyviä käytäntöjä.

• Kotona asumista tukevien palveluiden vahvistamiseen tulossa erillinen haku 9/2021.

Saattohoito, kivunhoito ja palliatiivinen hoito
• Erillinen haku toteutettu 1.6.–11.7.2021 kotisairaalatoiminnan sekä palliatiivisen ja
saattohoidon kehittämistä varten vuosina 2021-2023.
• STM on antanut suositukset palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämisestä.
• Valtionavustus kohdistetaan raportissa kuvattujen toimenpidesuositusten
toteuttamiseen käytännössä.
• Avustus kohdistuu viittä yliopistollista sairaalaa ylläpitäville sairaanhoitopiireille.
Erityisvastuualueen muut sairaanhoitopiirit ja kunnat voivat toimia hankkeessa
osatoteuttajina.
• Avustuksiin voidaan myöntää yhteensä noin 5,6 miljoonaa euroa, jos eduskunta
vahvistaa tarkoitukseen määrärahat.

Suomen kestävän kasvun ohjelma ja EU:n elpymis- ja
palautumistukiväline (RRF)
• Erillinen haku avataan loppuvuodesta 2021.
• Edistetään hoitotakuun toteutumista (mukaan lukien mielenterveyspalvelut) sekä
puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-,
kuntoutus- ja palveluvelkaa.
• Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien
varhaista tunnistamista.
• Vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa
tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista.
• Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot.
• Synkronoidaan Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelma ja RRF.

soteuudistus.fi
#tulevaisuudensote

