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Ansökan om kompletterande statsunderstöd för projekt som genomför programmet Framti-
dens social- och hälsocentral åren 2020–2023  
 
 

ÄNDAMÅL OCH BAKGRUND 

Statsminister Sanna Marins regering genomför programmet Framtidens social- och hälsovård-
scentral, där man utvecklar social- och hälsovårdstjänster på basnivå. Syftet med programmet 
är att stöda välfärdsområdena i att bereda och införa en ny typ av omfattande social- och häl-
socentral så att människorna får den hjälp de behöver smidigt genom en kontakt. 

Utlysningen av statsunderstöd 2021 är en kompletterande ansökan för statsunderstödsprojekt 
som beviljades stöd 2020. Med understödet kompletteras, fördjupas, utvidgas och förlängs 
pågående projekthelheter enligt läget i varje välfärdsområde. Vid den kompletterande stats-
understödsansökan prioriteras särskilt de åtgärder som främjar tillgången till tjänster inom 
primärvård, socialvård, mentalvård och multiprofessionell rehabilitering. Åtgärder för att för-
bättra tillgången till vård och införandet av psykosociala metoder för alla åldersgrupper ska 
inkluderas i alla projekt.  

Vid den kompletterande ansökan uppgår maximibeloppet till den finansieringen till 141 miljo-
ner euro och den kan användas fram till slutet av 2023. Ingen självfinansieringsandel krävs för 
de sökande. Finansieringen som reserverats för statsunderstöd enligt programmet Framtidens 
social- och hälsocentral baseras på reservationer i momenten 33.03.31 ”Främjande av hälsa 
och välfärd” och 33.60.39 ”Utvecklande av servicestrukturen” i statsbudgeten.  

Programmet och dess mål länkas samman med det nationella och regionala genomförandet 
av social- och hälsovårdens strukturreform. För klienten syns utvecklingsarbetet i att till-
gången till social- och hälsovårdstjänster på basnivå, deras kvalitet, interoperabilitet, tillgäng-
lighet och effektivitet har förbättrats. Fungerande verksamhetsmodeller och metoder som ba-
serar sig på bevis stöder klientorienteringen samt utvecklingen av medarbetarnas yrkesskick-
lighet och deras välfärd. Syftet är även att stärka det nationella förtroendet för offentligt ord-
nande social- och hälsovårdstjänster.  

Om statsunderstöd enligt programmets mål föreskrivs i statsrådets förordning (13/2020). I an-
sökan om projektfinansiering och användningen av denna ska programmet Framtidens social- 
och hälsocentral och projekthandboken iakttas.   

 
ANSÖKAN 

Ett kompletterande statsunderstöd kan endast beviljas sökande som administrerar statsunder-
stöd som år 2020 beviljats för programmet Framtidens social- och hälsocentral. För Södra Sa-
volax förutsätts dock att regionen lämnar in en gemensam ansökan för Södra och Östra Sa-
volax i den kompletterande ansökningsomgången, vilken integrerar de projekt som startade 
år 2020 till en helhet. Projekthelheterna fördelas således på välfärdsområdenas geografiska 
områden.  

I ansökan ska presenteras projektets mål, åtgärder som planerats för att uppnå dessa och de 
eftersträvade resultaten.  
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Ansökningstiden för statsunderstöd är 16.8.2021–15.10.2021 kl. 16.15. Ansökan med bilagor 
lämnas in i elektronisk form till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor (kir-
jaamo@stm.fi) med rubriken "[Xxx] välfärdsområdets kompletterande ansökan i projektet 
Framtidens social- och hälsocentral, VN/1925/2020”. Programmet och projekthandboken samt 
ansökningsblanketten och bilagorna jämte ifyllnadsinstruktionen finns på adressen https://so-
teuudistus.fi/vuoden-2021-taydentava-valtionavustushaku. 

 

BESLUT OM STATSUNDERSTÖD OCH YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR 

Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om statsunderstöden i slutet av 2021.  
 
På frågor angående understöd svarar specialsakkunnig Kirsi Paasovaara och direktör Taina 
Mäntyranta vid social- och hälsovårdsministeriet, e-post: fornamn.efternamn@stm.fi. Institutet 
för hälsa- och välfärd stöder områdena i beredningen och genomförandet av projekten.   
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